
  

 

 

 

 

 

Lletres Guixolenques 
n.11,  solstici d’estiu de 2017 



Benvingut, benvinguda, 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Ferran Mascarell 

Conseller de Cultura 



EDITORIAL 

Lletres Guixolenques, tal com queda indicat en la pàgina d'inici i de 
benvinguda, és una revista literària digital que té com a objectiu la divulgació del 
patrimoni literari guixolenc i, al mateix temps,  estimular entre els joves la 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 11 de Lletres Guixolenques, completem el recull de poemes que 
Salvador Albert aplega en el recull que porta el nom de Florida de Tardor. 
D’Agustí Casas continuem la reproducció de Coses d’Itàlia fins al final del text dedicat 
a Pompeia. 
D`Agustí Calvet Gaziel “Gaziel”, reproduïm ja el final del text original d’Una vila del 
vuitcents. De fet aquest primer llibre de Gaziel portava dos afegits més: el text d’una 
conferència i un altre text sobre la seva estada a París essent-hi com a estudiant. Aquest 
dos afegits no els reproduïm perquè ja figuren inclosos en el volum de la seva obra 
completa, cosa que no succeeix amb el text de la Vila del vuitcents, raó per la qual 
l’hem reproduït al llarg dels darrers números de Lletres Guixolenques. 
I de Ferran Patxot continuem reproduint els capítols de Les ruïnes del meu convent. En 
aquesta ocasió presentem el text dels capítols XXV fins al XXX 

De Fèlix Martí, reproduïm el capítol primer del seu llibre Viatge iniciàtic a les 
religions d’Orient, en què exposa un retrat prolix de mostres de la religiositat hinduista 
palesa en edificis i l’estatuària que els decora, un retrat que és aprofitat per l’autor per 
fer consideracions concises sobre la religiositat hinduista i altres ideologies religioses. 
De Joaquim Pijoan, reproduïm pàgines del seu diari personal, on queden reflectides les 
vivències d’un observador de la realitat que l’envolta, traspassat per interrogants, 
emocions, i sentiments, projectes i propòsits, que són els propis d’un diletant, tal com 
ell mateix es considera i li plau d’anomenar-se. 
De Narcís Comadira, publiquem dos poemes. El primer s’interroga sobre accions de la 
nostra ment, que semblen habituals i generals, però que el poeta s’ocupa de destacar. El 
segon és una constatació del flux inestroncable de la quotidianitat.  
D’Ester Xargay, reproduïm un poema del seu llibre Infinitus, un poema amb 
interessants pinzellades sobre la llengua, l’escriure i l’ésser, adobades amb rima 
clàssica. 
D’Angela Ribas, transcrivim un poema Brindis ple de claredat i transparència que juga 
amb un ball dolç de mots i conceptes en l’acció d’un brindis entre un tu i un jo. 
Josep Cullell analitza la trajectòria ideològica de conceptes com “unitat”, “il·legalitat” i 
“sobirania popular” a l’entorn de les rèpliques contra la reivindicacions del dret a 
decidir o de la independència impulsats pel sobiranisme catalanista. 



                                    

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. 
 
 
          POMPEIA II 
 
       Els “graffiti” 
  
 Una altra  de les especialitats arqueològiques de què parlàvem, que ens relaciona 
potser més amb la vida privada, però que principalment ha d’exercir-se pels carrers i 
podria fer costat a la de les inscripcions electoralistes, és l’estudi dels mots, frases i fins 
i tot composicions, que traçades amb un carbó o amb la punxa d’una eina qualsevol, en 
el rebatut de les cases, representen l’expressió, grollera o delicada, però espontània 



quasi sempre, de l’estat d’ànima, del bon humor o de la còlera d’un passant o d’un veí. 
Són el que a Itàlia en diuen els graffiti i no falta qui n’ha reunit a Pompeia un gran 
aplec, més important naturalment, per a la història de la societat i els seus costums, que 
els corpus de textos lapidaris i cabdal, àdhuc, per a conèixer i comparar la seva parla i la 
seva escriptura. 
 El que correspon als graffiti entre nosaltres, moderns, ho constitueixen els 
assaigs del marrec, que aprofita una paret encara fresca per dibuixar-hi un ninot o les 
llegendes on hi veiem sovint un nom de noia amb un epítet galant o un “visca” de 
decidit color polític o un desvergonyiment digne de càstig; sinó que allà, a la ciutat del 
primer segle, a més de tot això i per damunt d’obscenitats i petiteses, s’hi troba també el 
rastre d’un esperit més superior i fins de provatures literàries. I és que avui, admetem-ho 
així, l’adolescent que ja combina consonants, adreçant-se a la lluna o a l’estimada, el 
jove que li dóna per filòsof i l’home, que sentint-se ofès, barrina remitits i virulències, 
tenen tots en la premsa un camp ben fàcil, que aprofiten sense cap despesa, per a 
desfogar llur respectiva idiosincràsia. Per això, sovint, resulten els periòdics tan 
insignificants. Però el món antic no coneixia semblants facilitats i el pompeià, que creia 
el seu esperit turmentat per Eros o les Fúries, si desitjava esbravar-se, no tenia més 
remei que treure’s l’estilet, cercar algun parament ben llis i encara verge i confiar-li les 
seves dèries i secrets, mercès a signes més o menys correctes. Veus aquí l’origen de 
molts graffiti. 
 No obstant, fins i tot entre aquests de caràcter superior, hi ha diferències que han 
motivat algunes divisions. La més important és la dels amorosos, ja sigui conseqüència 
de pertànyer aquell terrer a la jurisdicció d’Afrodita, ja sigui que el jovent s’hi sentís 
especialment aficionat a la literatura parietària. 
 “Adéu, Messala ⎯diu un⎯ procura estimar-me”. 
 “Aquí Staphilus hi trobà a Quieta” ⎯diu un altre. 
 “Nònia saluda el seu amic” ⎯una dona. 
 
 Algun viatger, fill de Nola, que tornava d’Stàbies, s’expressava així: “Visquin 
les donzelles d’Stàbies”. 
 I una actriu, amb alguna major exquisidesa, posava el següent: “Methe, filla de 
Comínias, artista d’atel·lans, estima a Crestus de tot cor; que Venus Pompeiana els sigui 
sempre benèvola i visquin sempre en pau”. 
 Una altra dona, sense compliments, escrivia: “Virgula al seu amic Tertius: ets 
massa lleig!”. 
 De vegades hi havia també el ressò d’algun escàndol conjugal o un crit d’ira 
com el següent, llançat per algun amant desenganyat: “Qui estimi, que s’acosti; fins i tot 
a Venus li vull rompre les costelles”. 
 Us faig obsequi d’alguns graffiti en vers, prou interessants i extensos, però que 
allargarien massa el mostrari i us presentaré com exemples aquests tres no amorosos. 
 Un deu ser redactat per aquells dormilegues que recomanaven candidats. Diu 
així: “Macerion prega a l’edil que privi el poble de fer tanta fressa pel carrer i de 
despertar la bona gent que dorm”. 
 L’altre és l’obra d’un tranquil, que amb l’intent sens dubte de ridiculitzar certs 
vanitosos, comunica amb estil inflat que “durant el consolat de L. Nonius Asprenas i 
d’A. Plotius li és nascut un ase”. 
 I el tecer es troba en un carrer no gaire lluny del Fòrum on s’hi llegeix aquest 
advertiment , entremig de dues serps, que resultaven aleshores sobrerament 
significatives: “Aquí no és lloc per als desvagats; passa, tu, que t’hi voldries aturar”. Ja 



compreneu que la serp, animal sagrat, esdevenia guardiana contra qualsevol profanació i 
fermança, per tant, de netedat urbana. 
 
      LA VIDA ÍNTIMA. La casa pompeiana. 
 
 Aquests pompeians, que hem besllumat movedissos per places i carrers, no els 
coneixem encara en llur intimitat i això que a nosaltres, com en general als artistes, als 
arqueòlegs i a tothom ens excita més la curiositat i l’interès aquesta vida privada, a 
Pompeia especialment albiradora, que no la vida pública, reflex ja més conegut de la 
que a Roma es desenrotllava. D’un Sèneca o un Virgili, per exemple, n’hem après 
també tots el nom il·lustre i més o menys tenim esment de llurs escrits, però llurs 
relacions familiars, llurs costums quotidians, que com les de tot gran home, 
esguardaríem amb anhel, o bé ens escapem totalment o el que en deduïm  de quatre 
dades biogràfiques, lluny de saber lligar-ho amb un escenari exacte, ho embolcallen 
barroerament en una atmosfera artificial i boirosa. Aquest complement ens l’atorga 
pròdigament a Pompeia la realitat mateixa i si no hi hem de rebutjar naturalment l’ajuda 
del magí, tampoc tenim necessitat de fer prodigis, combinant conjectures. 
 La realitat, en aquesta matèria, és la casa-habitació i és hora ja de penetrar-hi i 
passejar-ne els seus racons. Res no ens ho priva, per tot trobarem la porta oberta i si en 
passar-ne una ensopeguem la brigada excavadora, que amb l’arqueòleg en cap va 
retirant curosament les cendres; si observem els delicats perfils que van apareixent en 
les parets i els vius colors, que l’aire malauradament entelarà; si assistim a l’extracció 
d’algun objecte, potser insignificant, però rodejat de circumstàncies que li fan dir mil 
coses; llavors podrem assegurar que nostre temps no ha estat perdut i que haurem dut de 
Pompeia una emoció com poques se’n recullen per la vida. 
 De cases n’hi ha naturalment de moltes menes i fins desentenent-nos de les més 
o menys modificades per la instal·lació d’indústries o d’oficis, dels quals n’existeixen 
gran varietat i apartant-nos discretament de certes portes decorades amb estranys 
emblemes, queden encara diferències basades en la major o menor fortuna dels 
respectius estadants. De totes, no obstant, en ressurt la persistència d’elements que en 
podríem dir essencials i que ens permeten de fixar una casa tipus. És la casa tipus de 
l’Imperi en general, que ha estat tan sovint descrita, citada i reproduïda, que gairebé fa 
vergonya de repetir-ne quatre idees de conjunt. I no obstant, és en aquest resum 
descriptiu que ens hem de concretar, deixant per a qui disposi de més temps, la feina 
inacabable de resseguir tots els detalls, induint-ne usances i caràcters. 
 L’aspecte, tan interior com exterior, és bastant diferent del que ofereixen avui les 
nostres cases, no sols per correspondre a altres costums, sinó, probablement, per la 
revolució que ens aportà el s.XVI. El Renaixement, en copiar i vulgaritzar en la 
construcció els elements antics, no anà pas a cercar-los en les habitacions particulars, 
desaparegudes quasi totes i gens a propòsit per a retreure l’atenció dels arquitectes 
d’aleshores, sinó en els grans monuments públics capaços de suggestionar molt més que 
avui per llur detalls i massa. I en combinar motllures de galze clàssic amb columnes, 
frisos i frontons, en farcir-ne frontis i interiors, no sols creà una construcció i unes 
tendències noves sinó que separà més la casa de la seva antiga concepció i fins començà 
a eliminar de les viles medievals caràcters propis, que per cert les havien mantingut fins 
aleshores, dins sempre de la construcció domèstica, més acostades a l’aspecte d’Atenes 
o de Roma del que ho foren d’aquell moment estant. Per això tenim regions, on el 
Renaixement no hi accionà, com són les musulmanes, que malgrat no pertànyer a la 
raça grecollatina, han conservat d’aquesta molt més que nosaltres, la disposició i 
l’esperit de l’arquitectura privada i els seus mucharabis o tribunes, l’absència de 



finestres en els baixos, ocupats sovint per botigues remenudes, la concentració de la 
vida en patis interiors, detalls tots d’usança oriental, poden servir més que l’habitació 
europea, per a donar-nos una idea aproximada de l’aspecte de la casa pompeiana. 
 Passada la porta, única obertura de l’habitació pròpiament dita, que donava a 
l’exterior des de la planta baixa i travessat també el prothyrum o cancell, on el mosaic 
del sòl rebia el visitant amb un Ave hospitalari, es trobava aquest en ple atrium. L’atri 
era senzillament un espai carrat, com un pati cobert al qual comunicaven tot voltant una 
sèrie de cambres molt menudes; un safareig arran de terra situat al bell mig i anomenat 
impluvium hi rebia les aigües del teulat, mitjançant l’obertura del compluvium i en 
deixava vessar el sobrant a les cisternes del subsòl. El puteal o brocalet del costat servia 
per a extreure-les; el cartibulum o tauleta de marbre esculpit ocupava allà prop el lloc 
on en altre temps hi prenia els seus àpats la família i formant part del mateix 
agrupament, s’hi alçava l’estatueta sortidor de les quals hom n’ha trobat moltes amb 
varietat de tipus i actituds, sens faltar-hi ni l’especial disposició del manneken de 
Brussel·les. 
 Al fons de l’atri, just davant de la porta d’entrada, s’hi obria amb certa amplitud 
la bella cambra coneguda per tablinum, destinada antigament al tàlem conjugal, i 
esdevinguda després un lloc de recepció, dipòsit de l’arca de cabals i arxiu ensems dels 
documents, dels records i les efígies de família. Sovint encara es conservava dins de 
l’atri, no molt lluny del tablinum, un edicle gentil: era el lararium, el sacellum 
domèstic, l’altaret dels genis tutelars, que hom omplia de flors en certes festes i on el 
soldat deixava els seus trofeus, la núvia hi posava una moneda, captant benvolença en 
petjar la seva nova estada i la casada infecunda hi aportava suplicant els seus presents 
simbòlics. 
 Sortint de l’atri i les seves dependències, únic lloc assolible als forasters, podia 
arribar-se per les fauces, corredor o corredors molt estrets, fins a la part de la casa 
reservada a la intimitat de la família. La constituïa en essència el peristil, un pati gran, 
rectangular, amb jardí al mig i porxo de columnes tot voltant, l’eix major del qual, 
normal generalment en el carrer, era el mateix de l’atri i del tablinum. El triclinium o 
menjador per a tres llits, l’exedra al fons de tot i altres habitacions de nombre diferent 
segons els casos, que donaven al porxo i d’aquest rebien llum, completaven en els 
baixos les peces de la casa, que solia tenir el bany, la cuina i excusats en els pisos 
superiors, desapareguts avui quasi del tot. 
 Ja haureu notat amb això la visió que en entrar s’oferia al visitant, sobretot quan 
a l’estiu, amb el tablinum obert i esbatanat, s’enfilava la bella perspectiva de l’atri i el  
peristil i rere la claror la claror moderada del primer, s’albiraven les columnes del segon 
i la verdor i la llum del seu jardí. Aquell clap de Natura entre mig de parets, on donades 
les devocions pompeianes, m’hi figuro combinant-s’hi les roses i la murtra d’Afrofita 
amb l’olivera d’Atena, el llor d’Apol i el roure del gran Zeus, devia ésser l’ornament 
major d’un interior, on l’home habitualment no hi esmerçava pas el temps en feines 
sedentàries. Allà dins, en efecte, la primera idea que ocorre és la d’una construcció 
creada expressament per a menjar i dormir ben a la fresca i aquest confort no sols fou 
assolit, sinó que ho fou de faisó bella. 
 La prova clara la tenim en la formosa casa dels Vettili situada en el carrer del 
mateix nom, cap al Nord de la ciutat i excavada en 1895. Allà s’hi ha seguit el 
procediment, desitjat des de molt de temps pels enamorats de Pompeia, de deixar cada 
objecte en el seu lloc, sense dur res al Museu. De més a més s’ha completat una que 
altra columna; s’ha refet els sostres esfondrats i ha estat aconduïda l’aigua. En l’espaiós 
jardí de peristil, s’hi aixequen avui com altre temps, els propis hermes i estàtues; els 
menuts brolladors tornen rajar i vora els caminets i dins les platabandes, aparegudes 



netament sota la cendra, hi creixen altre cop les plantes predilectes de la dama 
pompeiana, mercès a deduccions de qui ha estudiat en les  pintures tota la flora de 
l’època. 
 En un peristil agençat com ara aquest, un hi sent verament i sens esforç el 
benestar desitjat en les hores de calor, el que assaborí el senyor d’aquella casa, el mateix 
jorn potser de la catàstrofe. Sembla, tal com s’ha dit en general, que s’hi comprengui 
millor la vida antiga; que un s’hi trobi en “l’indret més a propòsit per a llegir-hi els 
diàlegs de Plató (Mme de Staël). Ningú dubtaria, al mateix temps, passejant sota aquell 
porxo, d’apropiar-se uns mots vibrants, que aplicava en Taine a la casa pompeiana. “Les 
fulles verdes entre les columnes —escrivia— les teules roges sobre el blau del cel, 
aquesta aigua murmurant que titil·la vagament pel mig de flors, aquesta garba de perles 
líquides, aquestes ombres dels porxos, tallades per la llum potent, hi ha per ventura lloc 
millor per a deixar viure el cos per somniar sanament i per a fruir sens refinament ni 
preparatius del que hi hagi arreu de més formós a la Natura i a la Vida?” 
 
        les revelacions de la construcció. 
 
 Les indicacions lleugeres que precedeixen han d’ésser suficients, malgrat tot, per 
a ajudar agradosament la vostra fantasia, permetent-vos en esperit la creació d’un 
escenari i d’un ambient adaptables a vostres nocions d’història antiga, tal com si 
vinguéssiu a ampliar així un capítol d’Ebers o de Litton Bulwer i a ben assaborir, en 
conseqüència, escenes i tragèdies d’una vida sense això poc menys que incomprensible, 
però, si actes com el el present, companys, en lloc d’ésser converses de mútua 
il·lustració, tinguessin un caràcter més didàctic i bo i esdevenint, per tant, molt més 
pesats per a vosaltres i més senzills per a mi, resultessin a tots més profitosos, amb quin 
gust us parlaria, arribats allà on som, sobre la gènesi de la casa pompeiana! Repeteixo 
que vostra creu fora més grossa i no obstant, en qüestions d’aquestes no és sols sentint, 
que es frueix, sinó també entenent i vosaltres, amb allò dit abans d’ara, entendríeu de 
pressa que aquell atri, al qual li trobem antecedents en els terramares d’ Emília, en les 
tombes d’Etrúria i en les urnes del país llatí, derivava de la barraca primitiva i que el 
peristil amb tots els seus accessoris era exactament la casa hel·lènica adaptada a la 
indígena quan començà sobre Itàlia la suggestió de Grècia; veuríeu fàcilment que en el 
conjunt d’edificis de la ciutat visitada hi existien etapes constructives a partir del s.VI 
aC., marcades clarament per determinats materials, des de la calcària groga del Sarno 
fins als carreus sorrencs de la bona època i a les pedres i procediments romans; 
comprendríeu amb interès creixent com s’ha pogut basar en aquestes etapes tot un 
sistema cronològic, que no hem pogut aquí retreure, atents a procurar als profans una 
impressió lleugera de conjunt; tastaríeu finalment el goig d’aplicar semblants principis, 
traient-ne deduccions pel vostre compte i maleiríeu ensems el terratrèmol, que setze 
anys abans de l’erupció va enderrocar Pompeia, causant primer la destrucció d’edificis i 
obres d’art pertanyents a les seves antigues èpoques i originant després amb la 
reconstrucció que se’n seguí, una població emmotllada tota als mètodes i escoles dels 
seus temps darrers, que no eren pas ben cert, els millors i més dignes de la seva història. 
 
    L’ART A POMPEIA. – Les estàtues i els bronzes menuts. 
 
 Per temples i per places, no deixaríem de trobar a Pompeia l’indispensable 
complement de les estàtues. Aquest complement hi està efectivament representat per 
exemplars molt més nombrosos del que solen ser-ho en les modernes ciutats de vint mil 
ànimes i el constitueixen ben sovint imitacions o importacions directes de productes 



llevantins. Fins i tot prescindint dels detalls i elements arquitectònics més o menys 
cisellats, l’escultura hi era abundosa en terra cuita, en marbre i bronze, si bé la quantitat 
del trobat no correspon de bon tros a la quantitat del que palesament hi havia i que, per 
una causa o altra, degué amb el temps desaparèixer. Rere els altars i en les placetes, en 
els teatres i en les termes, en el Fòrum i en les cases dels magnats, hi ha arreu indicis 
d’haver existit estàtues; els temples d’Isis i d’Apol conservaven, de més a més, les 
principals efígies de llurs cultes, mentre els Apols, Heracles i Afrodites o el mateix 
Cànon de l’escola d’Argos, testimoniaven a cada pas un racial instint estètic. 
 Però allà on aquest més clarament se’ns mostraria, fora en la munió dels petits 
bronzes, que ornamentaven els interiors particulars i varis dels quals són avui joies del 
gran museu de Nàpols, profusament vulgaritzades des de temps per reproduccions de 
tota mena. Manifestació d’un art ja refinat i mestre de múltiples ressorts, són també 
l’expressió d’una cultura estesa ja a totes les capes socials: el senzill tintorer, per 
exemple, que guardava a casa seva aquell elegant Dionysos amb la pell de cérvola i la 
corona d’heura, no volia certament ésser menys considerat, des d’aquest punt de vista, 
que el posseïdor del formós Sàtir de la Casa del Centenari o que el patrici del casal 
opulent, on fou trobat aquell Faune que balla amb tanta gràcia i amb una tal embranzida. 
 Amb els terratrèmols que precediren com dèiem la famosa erupció, caigueren 
enrunats parets pintades i edificis, els quals, si no refets o reconstruïts de tot en tot, 
d’acord amb tendències més modernes, foren almenys restaurats o adulterats dins d’una 
decadència manifesta, però el que obrà com agent de destrucció en monuments i 
pintures, no tingué naturalment la mateixa eficàcia en els relleus i petits marbres i 
menys encara en els treballs de bronze. Si l’Arquitectura i la Pintura ens representen, en 
conseqüència, gairebé una sola època, l’Escultura, en canvi, ens porta espècimens de 
vàries i molt més a no dubtar en duria, si aquesta major conservació no hagués motivat, 
ja d’antic, recerques i extraccions. 
 Al costat de les efígies dels pompeians i pompeianes i de les obres més escasses 
degudes a la influència oficial, no ens manquen pas, entre altres mostres, ni un 
desimbolt cap de Zeus, que ens fa remuntar sense voler al propi temps de Fídias, ni la ja 
esmentada rèplica del Dorífor de Policlet, ni testimonis repetits de l’afició a les 
produccions arcaïtzants, on s’hi respira l’aire de l’originària nissaga educadora. El que 
domina, no obstant, dintre sempre d’aquest mateix ambient, són les obres amables de 
temps més acostats, que ens guien sense vacil·lar cap a la urbs esplendorosa dels 
Lagidas. Les figuretes dels lararis, els amorets de les fonts, els marbrencs sustentacles 
dels cartibula, els craters ornamentals dels jardinets, els trespeus sumptuosos, els 
lampadaris superbs, el vas de vidre blau, parió del de Portland, la vaixella d’argent 
delicadament treballada, fins i tot els atuells de cuina endegats amb una pruïja d’art avui 
desconeguda i, destacant-se brillantment del conjunt, les estatuetes que ara mateix 
retrèiem, tots són purs reflexos d’aquell llum que irradiava des de l’illot de Faros,  
barrejant potser febles llambrecs egipcis amb tot el foc dels grecs convertit en gràcia i 
alegria. No d’altra manera que amb semblants escultures podem imaginar-nos decorats 
els palaus magnificents del Bruchion i no comentem cap greu anacronisme si gosem 
encarnar-hi algun personatge de Teòcrit o si les utilitzem per a dotar d’un escenari les 
faules dels contistes hel·lenístics. 
 
     La Pintura. – Els quatre estils de decoració. 
 
 Amb l’especialista que donava a Pompeia un curs cada any i deixava assentades 
conclusions justament acatades per tothom, amb l’August Mau, el gran coneixedor 
d’aquestes ruïnes, que morí per desgràcia l’any passat (1909), esguardaríeu també 



delineats amb precisió científica quatre períodes constructius que hem esmentat. Perquè 
totes les parets d’aquelles cases d’on acabem de sortir estaven mogudes i alegrades per 
composicions diverses i per colors llampants, en els quals cal reconèixer la manifestació 
almenys la més nodrida de la vida d’art pompeiana. 
 De les tres faixes horitzontals que dividien el parament decorat, consistents en la 
imitació d’un sòcol, d’un plafó i d’una cornisa, era la del mig, la més extens, la que 
caracteritzava principalment per la seva especial composició, els quatre estils indicats, 
estils que no deixaré de presentar-vos en esquema, per la utilitat de retenir-ho que 
sentirà bé prou aquell a qui Pompeia li interessi. 
 En el primer estil, iniciat al s.II aC. i coetani de mosaics esplèndids com el de la 
Batalla d’Arbelés, aquests plafons de la zona mitgera eren senzillament una reproducció 
poc costosa dels placatges de marbre, que decoraven de semblant faisó els palaus 
d’Alexandria i Pèrgam. En el segon estil hi apareixia un cos central, que partia les tres 
faixes de dalt a baix, constituït per frisos i columnes, que amb llurs ombres, masses i 
perfils, pretenien arribar marcadament a donar sensació del real. En el terç, aquest cos 
arquitectònic ja no pretenia il·lusionar: les columnes s’aprimaven, el relleu s’esmorteïa i 
adoptava el conjunt un caràcter ideal. El quart estil resultava només una exageració del 
terç i l’esveltesa a ultrança, la complicació de columnetes i d’edicles, esdevenien tals, 
que el magí de vegades devia perdre’s mirant-lo. 
 
   Les composicions. – Llurs temes i llur importància documentària   
 
Era en els espais que la decoració deixava lliures, en la zona mitgera del terç i quart 
estil, on s’hi estenien aquelles composicions que han donat lloc seguidament a una 
bibliografia ben llarga, que han estat en part aprofitades, des del gust anomenat de Lluís 
XVI i que han atret l’atenció de la generalitat dels visitants d’una manera especial i 
decidida. 

I realment, no ho trobeu exquisit, gairebé emocionant, de veure en aquestes 
pintures d’una manera tan completa el que miraven dins de casals romans del s.I i 
considerar-hi amb fonament llurs il·lusions i preferències? No sentiu el just entusiasme 
de l’historiador de l’Art, que descobreix reunit i amb abundor de somni el que sols en 
part havia vist i encara malmès, migrat, escampat pels quatre vents d’Europa o el que 
havia sospitat únicament en escenes de mosaic i de ceràmica? No capiu totalment la 
tensió d’esperit de l’arqueòleg, que amb la palada de cendra retirada, pot albirar 
sobtadament resolta una qüestió difícil o explicats sense dubtes, clarament i precisa, una 
atribució no prou documentada o bé un passatge de sentit equívoc? 

Artísticament hi ha en aquestes pintures gran varietat de temes: hi ha el gènere, 
és a dir,  els costums industrials, els familiars, els tavernaris i tot; hi ha el paisatge 
inspirat en la natura d’aquell golf, embrió talment o croquis d’un Claude Gellée o d’un 
Poussin; hi ha els retrats, dels quals un erudit pintor, en Gusman, n’ha aplegat amatent 
fins a cinquanta i finalment, dominant-ho tot en qualitat i nombre, hi ha la sèrie 
inacabable d’escenes mitològiques. 

La Mitologia s’hi manifesta, en efecte, sobirana, una mitologia tan distinta de les 
representacions primitives, repugnants potser al nostre gust, però en el fons austerament 
simbòliques, com pugui ésser distinta, si no és irreverent la comparança, la dolçor del 
Correggio o de Murillo de la unció dels retaules medievals. La mitologia de Pompeia, 
ben lluny ja de la dels déus severs de Polignot, és la mitologia d’un Olimp festiu i 
dissipat, ple d’elegàncies frèvoles i fins tapant a voltes amb correcció aparent, una 
dissolució la més completa; és la Mitologia en madrigals, com digué amb certesa en 
Martha, és el refinament alexandrí, és una il·lustració escaient per als llibres de Petroni 



o per a aquelles faules milèsies, vergonyosa lectura dels desvagats del temps; és 
verament, dins d’una forma quelcom més barroera, el que foren les concepcions de 
Watteau en la societat galant de Lluís XV. 

A nosaltres, que fins sense voler-ho ens mirem aquestes pintures sota la 
influència de vint segles i no ens diu res més d’una circumstància, que resultava 
aleshores causa emotiva, no pot fer-nos gran mal la immoralitat que s’hi revela, però no 
ens deixa pas indiferents llur importància artística. Malauradament aquesta no és pas 
grossa: en tals pintures hi reconeix avui tothom l’obra d’uns bons industrials, que 
treballaven amb amor al servei de burgesos, si bé els burgesos pompeians, com diu en 
Viollet, eren superiors en general als de les ciutats petites d’aquesta època, que es 
preocupen de llur cuina més que de llur biblioteca. 

Si amb relació amb elles mateixes esdevé escassa llur vàlua, en canvi, 
indirectament en tenen molta: tenen l’interès d’una documentació precisa i abundosa i 
cal considerar-les com inspirades en les composicions cabdals de la pintura grega o 
formades amb elements diversos extrets de les mateixes. Això, que és avui cosa 
provada, seria sensible a qualsevol que reparés atentament com la composició 
d’aquestes obres sobrepuja molt llur execució i com fins i tot en una sola, hi intervenen 
figures barroeres amb l’ofici evident d’omplir algun buit, junt amb altres exquisideses, 
que són còpia sens cap dubte d’originals famosos. Hi ha també cultura desenterrada allà 
mateix, l’actitud idèntica de la qual es veu reproduïda en les pintures i el cèlebre 
Hermes de Praxíteles, excavat modernament a Olímpia, el retrobem igualment, 
sorpresos alhora i convençuts, en les parets acolorides de Pompeia. 

Penetrat de la certesa d’aquestes conclusions, l’Helbig no s’atura pas aquí: 
estudia i compara amb tot escrúpol les diferents composicions d’un mateix tema; les 
acara amb iguals limitacions de vasos i relleus; recull les indicacions de tots els textos i 
en el seu afany de penetrar fins a la pintura dels mestres, arriba a voler reconstruir llurs 
composicions de més renom. Una tasca tan difícil ha vingut a demostrar que si no 
podem refer en absolut, podem almenys comprendre molt i aquest resulta amb certitud 
el millor servei d’aquestes obres. Ells han recompensat en més d’un cas la feina 
prodigiosa de l’investigador i un d’aquests casos és el de la Ifigènia de Thimantes per al 
qual hauria també trobat ajuda en el mosaic d’igual tema guardat en la Pompeia 
catalana. 

No retreure pas, en relació amb totes les obres esmentades, la qüestió 
complicada de llur tècnica. Inútil fora ensems, bo i prescindint del pesat que 
esdevindria, tractar de llur execució, cosa inabordable sense l’auxili de la imatge i 
gairebé sobrera quan aquesta es posseeix, ja que resulta sempre molt més clara, més 
eloqüent i agradosa que tots els parlaments. D’igual manera, unes parets pintades en 
habitaments d’Empúries us dirien cent cops millor que jo l’acoloriment exacte i 
l’entonació del decorat de les cases antigues de Campània. 

Respecte a aquestes, amb la idea de llurs composicions  murals, ja teniu una 
dada indispensable per a completar-ne la impressió. En moltes s’hi exhibeix, de més a 
més, en la pintura un element graciós que no vull deixar oblidat. Papallonejant per tots 
cantons; executant tots els oficis; joguinejant pels frisos; enfilant-se pels muntants; 
entortolligant-se en garlandes volanderes, hi trobem arreu genis alats, cupidets, amors, 
Eros o Anteros, que ens mostren en mil positures diferents llurs cossos rodanxons.  El 
ciutadà, que abandonant l’agitament del Fòrum o de la Cúria, s’instal·lava a casa seva, 
tant si rebia els amics en el tablinum o assaboria el Falern en el seu triclini, com si 
reposava en la penombra dels cubicula o rondava pausat pel peristil, no perdia ni un 
moment aquesta visió joliua; els fills de la deessa preferida per tot li recordaven, 
malgrat llur innocència ajogassada, els plaers de la ciutat on residia i la dèria constant 



de les seves passions. Perquè la corrupció que s’amagava sota aquestes meravelles 
d’elegància, ja no podia contenir-la una religió tan sols vivent com a inspiradora de 
motius artístics, ni li servia ja de fre la moral quelcom més enlairada de devocions 
orientals com les d’Isis o de Mitra. La revolució dels esperits devia ésser més fonda i tot 
home imparcial, creient o no, convindrà sincerament en què el Cristianisme s’imposava. 
I no sols s’imposava, sinó que furgava ja en moltes consciències: disset anys feia, mal 
comptats, en colgar-se Pompeia, que Sant Pau desembarcava allà a la vora i fins hi ha 
qui veu en les paraules de Sodoma i de Gomorra, traçades potser en una paret quan els 
llamps del Vesuvi ja esclataven, la mà d’algun adepte del nou culte. 

 
   ________________________ 
 

DESPRÉS DE LA VISITA. – Conversa en una 
  exedra. – Pompeia no desment el seu origen. 

   
 
 I heu’s aquí Pompeia, companys. Ja l’heu vista a corre-cuita; ja heu albirat 
d’esquitllentes tres caires de la seva vida. El temps curtejava i amb l’afany d’aprofitar-
lo heu hagut de fer forçosament el que fan tants de turistes: agafar un guia poc entès, 
seguir-lo allà on us duia i plens de benvolença, refiar-vos ensems del que us deia. Però 
ja que més o menys tots plegats l’hem visitada, ja que fins aquell que n’ignorava 
l’existència pot tenir-ne quatre idees generals, és convenient, em sembla, de recollir en 
un sol feix les nostres impressions. 
 Veniu, que jo sé un racó plaent on podrem parlar-ne en pau, abans no toqui 
l’hora inexorable del comiat oficial. S’escau vora la porta d’Herculanum i és la tomba 
en forma d’exedra o de pedrís mig circular, que els decurions atorgaren a la 
sacerdotessa Màmia. Fa més d’un segle que Goethe, el gran Goethe, contemplava allà 
mateix una posta de sol i escrivia després als seus amics, retraient aquell lloc com a 
“magnífic i digne d’una bella recordança”. Jo me l’imagino, al Júpiter de Weimar, dret 
al mig de l’hemicicle, els braços encreuats damunt del pit, el cap enlaire i la mirada al 
lluny, barrejant potser amb l’esplendidesa del paisatge i la silueta de les ruïnes, la 
imatge d’aquella altra sacerdotessa, que havia estat fins aleshores la seva companya de 
camí, la imatge d’aquella noble Ifigènia, a la qual hauria ofert en aquell punt l’ambient 
autèntic de la seva Grècia. 
 Perquè Pompeia era grega i no dubto pas que haureu tret ja aquesta 
conseqüència. Grega era la raça que s’imposà als oscos i samnites i que aixecà en el s. 
VI aC., aquell temple arcaic del qual en resten encara pous vestigis; gregues foren 
centúries a través els costums, les lleis i relacions i en sucumbir la ciutat, grega era la 
vida íntima, malgrat l’exterioritat d’una dominació estrangera acceptada i volguda. Tant 
és així, que causa real estranyesa veure, per exemple, Gaston Boissier, un tan fi 
escorcollador de la psicologia antiga, sostenir més o menys una opinió contrària, baix 
pretext que observa allà dominants la llengua i costums públics de Roma. És clar que 
Pompeia era romana ja que a aquell estat pertanyia, però a nosaltres, que ens trobem en 
un cas molt similar, no ens poden fàcilment convèncer, les raons de l’escriptor 
eruditíssim i tot el que diu acaba per tenir als nostres ulls una força negativa. 
 Igual fora, en efecte, voler demostrar que Catalunya és castellana perquè el 
castellà és aquí llengua oficial, perquè ressona seguidament en boca d’empleats, de 
militars i de gent cursi, perquè l’escriu la majoria dels periòdics, i l’ensenyen 
exclusivament en les escoles i l’usa, encara que tristament, tanta de gent bon punt agafa 
la ploma; perquè castellanes són moltes pràctiques polítiques i fins entusiasmes i 



tendències, fruit d’una educació imposada, fictícia per tant i mancada de tota base ètnica 
i de tota lliure iniciativa. 
 El foraster, que fonamentés en aquests fets els seus raonaments, sobretot 
solament si hagués observat la intel·lectualitat catalana tal com era encara un segle 
enrere, podria obtenir-ne conseqüències aparentment concloents, però qui ens conegués 
més a fons sabria perfectament que sota d’aquest postís, d’aquesta crosta externa, hi 
batega vivent amb les seves qualitats i defectes seculars una ànima catalana, que mou i 
que regira, tant als que en flestonen  i semblen ignorar-la, com els que fem del seu coreu 
un ideal. 
 Doncs Pompeia era romana, com Catalunya castellana i el seu llatí resultava tan 
dolent, com l’idioma de Cervantes en boca dels fills d’aquesta terra. En els graffiti, que 
és on naturalment podem trobar major sinceritat, hi apareix prou, entre aquest llatí 
dolent, la llengua que era allà més natural i de tots els autors de la raça dominadora, el 
qui esdevé preferit, el qui es retreu i s’honora amb la còpia repetida dels seus versos, és 
precisament aquell Virgili, que per glorificar el poble romà, embolicà els seus orígens 
amb les mateixes llegendes de la Grècia i escollí per escenari aquells caps i aquelles 
platges del voltant de Pompeia, on ja de ben antic hi era expandida la cultura hel·lènica. 
I al costat de Virgili, en els murs de la ciutat voluptuosa, no hi manquen tampoc els 
poetes de l’Amor, com Ovidi, Catul i Propeci, que per llurs concepcions i imitacions, es 
revelen clarament com fills espirituals d’Alexandria. 
 Demés, si ens lleu, com cal creure, de considerar en l’art d’un poble la concreció 
de la seva ànima que resum i sublima les seves aptituds, l’art de Pompeia ens declara 
palesament l’acció de l’esperit grec. Malgrat tradicions anteriors al senyoriu del Laci, 
malgrat adaptacions exigides per les usances oficials, malgrat el terratrèmol de l’any 63 
i la reconstrucció que uniformà més a la romana l’aspecte general, l’arquitectura, com 
hem vist, servava encara certs tipus de l’Hèl·lada i al costat d’ella, els temes preferits de 
l’escultura, llur tradicional idealisme, l’absència d’al·lusions a les vicissituds de Roma, 
les efígies dels Ptolomeus, els paisatges nilòtics, les pintures eminentment alexandrines, 
converteixen Pompeia en un conjunt, que en el temps i tot i la seva destrucció i en 
l’estat en què nosaltres l’hem trobada, mostra tots els caràcters del que avui en diríem 
una ciutat hel·lenística. 
 M’objectareu, naturalment, que l’art de Grècia s’imposava a tot el món romà i 
que no és d’estranyar, per tant, allò que constatem en la ciutat visitada, mes repassant en 
la memòria el nostre propi cabal d’observacions, no ens costarà pas gens de descobrir-hi 
que aquell art té aquí uns antecedents llunyans i propis i unes distincions 
essencialíssimes que no tenien pas vora el Tíber i que entre l’hel·lenisme artístic de 
Roma i l’hel·lenisme de Pompeia hi ha, si bé ho considereu, la mateixa diferència que 
entre l’estranger i l’indígena, entre el nou i el tradicional, entre l’estètica importada tota 
feta i l’estètica autòctona o desenrotllada almenys en el si d’una nissaga, que 
originàriament i això la Història ens ho assegura, era vinguda de la Grècia pròpia, 
colonitzant intensament el sud d’Itàlia. És superflu recordar ara aquí la munió de ciutats 
gregues que s’hi alçaren i l’acció reduïda a vassallatge que amb llur cultura s’expandí 
entre la primera població, ja en aquell temps en què Etrúria en esplendor, gaudia d’una 
hegemonia incontestable. 
 La passejada que hem fet us haurà confirmat una altra volta la influència 
espiritual, predominant i gairebé exclusiva que s’exercí sobre Roma. Potser, si en 
cercàvem amb rigor l’origen, el trobaríem vinculat en les mateixes aptituds de la gran 
ciutat llatina. Fecunda en genis militars, en gran organitzadors i legistes, pròdigament 
proveïda d’un instint sempre amatent a cercar el pràctic profit en tota empresa, és 
possible que aquestes facultats tan culminants en son esperit i l’entrenament i 



desenrotllament a què les havia constantment sotmès, l’incapacitessin, en general, per a 
concepcions idealistes i per a tota especulació que no portés aparellada una aplicació 
immediata, però ¡qui sap si aquesta mateixa ineptitud, si una inherent sinceritat, si la 
força d’un tan marcat contrast, no la feien pregonament sensible a les brillants qualitats 
de què ella es veia privada i que, en plena seducció, anava admetent i exalçant 
inconscientment com quelcom indiscutible! 
 Sigui com sigui, aquesta fascinació va ésser un fet. Graecia capta ferum 
victorem cepit, deia Horaci, “la Grècia sotmesa captivà el seu intrèpid vencedor”; i al 
poeta, aquí en ple golf de Nàpols, una vegada més li sobrava la raó d’una manera ben 
clara i esplendent. Perquè, si aquesta captivitat tenia lloc allà on l’ànima grega hi 
entrava com forastera, més forta encara devia desenrotllar-se quan obrava aquesta 
ànima a dins de casa seva. La ciutat que Sul·la sotmetia trobava elements grecs i 
tendències hel·lenitzants en els mateixos que a la força s’hi establien i no ha de 
sorprendre gens que el seu imperi artístic fos sobre d’ells complet. 
 Pompeia esdevenia un episodi  en un dels cants darrers de la gran epopeia d’una 
raça, on hi ressonava brillantment la victòria de l’astúcia sobre el poder material, de 
l’intel·lecte sobre els músculs, l’encís de la bellesa fent impotents les armes i per dir-ho 
tot també, l’acció insanament atraient d’una decadència, atacant i vencent les restes 
d’una austeritat primitiva. 
 La romanització de Pompeia fou essencialment militar i política; esdevingué la 
que imposava d’una manera fatal tot l’engranatge de l’estat. La romanització de l’Art, 
cal veure-la tan sols en la decadència revelada per la decoració dels darrers temps. 
Segurament, si bé en menor escala, degué passar-hi el que descobriments novíssims han 
posat de manifest en l’apartada Lacònia. Sabeu aquella Esparta, on la família es pot dir 
que no existia, on la reglamentació excessiva havia fet de la ciutat una caserna, on no hi 
presidia altre ideal que produir homes forts i convertir-los en guerrers? Allà l’Art hi era 
impossible i a ningú si li hauria ocorregut de cercar-hi les seves petjades: una mena de 
comunisme marcial semblava haver occit tota iniciativa estètica. L’any passat, no 
obstant, una missió arqueològica britànica explorà aquell terrer fins a les capes 
micèniques, on s’hi trobaren testimonis fefaents d’un refinament insospitat. Tota una 
capa fins aleshores ignota, anterior evidentment  a l’organització guerrera, ens revelava 
l’existència d’un art format i ric, que hi havia subsistit durant llarg temps. El militarisme 
l’havia destruït, anorreat, suprimit en absolut. 
 Doncs, jo m’afiguro que a Pompeia, unes causes relativament semblants devien 
tendir a semblants efectes: l’establiment de pràctiques i lleis més o menys assimilables, 
la inoculació d’una colònia militar, devien fer que l’art degenerés, com efectivament 
degenerava i que se ressentís de tot plegat, com se ressent la planta d’un empelt sobtat i 
barroer. I per acabar d’explicar aquesta decadència, obertament lligada amb la 
romanització, n’hi haurà prou amb observar com la superabundància d’ornament, la 
complicació i la riquesa del quart estil decoratiu, eren conseqüències naturals de 
l’exageració i l’amanerament amb què l’Imperi, cada dia més, anava informant l’Art en 
general. 
 Perdoneu ara, companys, si davant les planes de la Història més interessants i 
saboroses, jo em giro novament envers la Pàtria. Aquella Grècia, que vençuda i tot, 
s’imposa al vencedor, és verament una imatge encoratjant, representació d’un sanitós 
imperialisme, que sense extremitud ni possibles violències, deixava sentir res de millor 
a la meva terra que l’assoliment d’una semblant victòria, ni alçar davant d’ella, fins a la 
categoria de constant exemple, cap fet més digne de la seva aspiració. 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 els seus objectius polítics. Jo no el 



comprendria, el motiu d’aquesta temença, però si les energies esmerçades en la lluita 
partidista devien fer minvar el conreu de nostre esperit, optaria amatent per abolir-les; hi 
hauria aquí, en tot cas, una qüestió de prioritat i aleshores, ans que veure diluïda la més 
menuda partícula de nostra ànima nacional, del sol que ens pot donar personalitat 
fecunda, del que ha d’informar necessàriament totes les altres activitats, trobaria mil 
voltes preferible de romandre conquerits materialment i servar munda, potent i cada jorn 
més enlairada aquesta ànima col·lectiva, que per camins llargs, però també més segurs, 
ens duria tard o d’hora al triomf. I no sols a un triomf intel·lectual, com fou el de 
l’Hel·lenisme, sinó a la conquesta política, a la sospirada autonomia, car si Grècia 
accionà damunt de Roma per la força purament passiva de la seva llarga tradició, 
Catalunya obraria obertament per l’espontània empenta de la seva renaixença, per la 
reflorida conscient de la seva pròpia joventut. 
 Malauradament semblant tendència està de crisi i és sentint la inoportunitat de 
les meves paraules, que m’arrisco a deplorar-ho. La cultura catalana avançarà 
segurament en mans de la gent de professió, que fos com fos l’impulsaria sempre, 
mentre l’animés naturalment l’indispensable afecte, però per dissort nostra li mancarà, 
segons sembla, aquell ambient, aquell desig general d’il·lustració, aquella aspiració 
irreflexiva i lleugera, si voleu, però necessària en el cas nostre i sincrònica arreu de les 
grans gestes de transcendència intel·lectual. Llavors, en aquells temps, no és mai la 
ciència patrimoni d’uns quants, sinó que el poble enter en participa; l’art no és 
l’enfarfegós i complicat que sols els iniciats poden fruir, sinó l’art, 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 arranca tota via de progrés. 

Ja veieu com Pompeia l’antiquíssima pot dur-nos a parlar de Catalunya, sens 
esguardar tan sols cap al seu mar, que solcaren sovint en l’Edat Mitja les naus de les 
drassanes guixolenques. 
  
    Pompeia evocadora de l’espiritualitat hel·lènica 
 
 Però, tornant al nostre objecte immediat, jo vaig encara més enllà, de retrobar a 
Pompeia l’esperit grec. Ignoro si serà un lapsus del magí o si obraran sobre meu una 
munió de circumstàncies com la suggestió del llunyà, la boirina dels vint segles, el 
contrast amb Roma o l’especial bellesa del paisatge, mes el cert és que se’m presenta la 
idea amb insistència que de la Pompeia viva devia exhalar-se’n com d’heretat compendi 
la màgia de la raça. Sense fundar-ho fermament, jo hi sospito quelcom de la sobrietat 
artística de l’Àtica, de l’opulència jònica i l’eclecticisme alexandrí, com si barrejats i 
fosos, haguessin donat a la ciutat l’excelsitud major del seu caràcter. 

I és que existeixen realment en les persones i en els pobles, un jaient en els 
costums i fins en les maneres i llenguatge, que es tramet i perdura, malgrat medis 
adversos. Com per exemple, observeu sinó, a París, la legió de modistetes i dependentes 
de botiga que vesteixen amb fàcil elegància, s’expressen amb amable discreció i us 
tracten amb correcció exquisida. Són filles dels plebeus; són descendents d’aquelles 
tricoteuses, que s’emportaven la feina al peu de la guillotina per a no perdre cap detall 
de l’espectacle i no obstant, en tot us apareixen com guardadores fidels del foc sagrat 
d’una proverbial polidesa; sembla talment que la ventada de la Revolució no s’hagi 
endut encara la polsina que esblanqueïa els pentinats de les dames de Versalles, de les 
pastoretes del Trianon i les gaies marquesetes cortesanes. 
 Aquest quelcom d’incorpori que s’hereta i perpetua, aquesta fibra vibradora i 
subtil de la nissaga, que besllumo amb simpatia en la Pompeia viva, l’escolto encara 
vaga i palpitant en la Pompeia ruïna i cobro esment d’una gentilesa, que no poden 



esborrar ni les pintures deslluïdes ni les estàtues trossejades, ni els monuments 
enderrocats; pels carrers ressorgits m’hi sento emocionat amb la revelació de sentiments 
i de fineses que no es copsen en llibres ni museus. 

Si per damunt, doncs, de la ciutat romana i de l’art provinent d’Alexandria i 
abundosos i bells ensenyaments respecte al món antic, pretengués condensar-vos en dos 
mots una impressió primera, tindria de parlar-vos categòric de la gentilesa grega de 
Pompeia. 
 La gentilesa grega de Pompeia! la flor que s’ha, per a mi, esbadellat en la 
intimitat dels viridaria i la fortor excitadora de la qual voldria que sentíssiu, com 
incentiu de fruïcions més fondes i estudis més seriosos! 

La gentilesa grega de Pompeia! que tan bé lliga amb l’esplendent comarca 
celebrada d’Horaci i de Virgili fins a Goethe i Lamartine, consagrada per la llegenda 
heroica, remenada pel pas de tantes races, sadollada pel luxe de l’Imperi, romanitzada 
pels dolors del Tasso i ennoblida arreu per obres d’alt exemple, des dels arcaismes 
dòrics de Pestum a les filigranes quatrecentistes de l’arc triomfal de Nàpols, on 
presideix amb majestat gloriosa l’escut dels quatre pals. 

 La gentilesa grega de Pompeia! escaient pariona de la gentilesa de la seva 
mar, que no és pas la mar gran, la mar monòtona, tota horitzó i onades, sinó la mar 
xamosa i juganera d’un fons de golf, que es descabdella suau damunt l’arena i que del 
Sepulcre de Màmia, on ens hem hostatjat, s’albira tota blava i teixint festons de randa al 
llarg de cales i boscúries fins als cingles de silueta clàssica de Capri i de Sorrento. 

 
Maig de 1910 
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(1898) drama Involució, (1898), assaig Florida de Tardor, (1918), poemes Les hores 
que tornen (1919), poemes Amiel, (1920) assaig Confins, (1921) poemes Antologia, 
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Poesies (1916-1925) 

 
Salvador Albert. 

(Nota a aquesta edició) 
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. 
 

D’UN AMOR 
 

 EL PRIMER BES 
 



Encara veig els seus ulls humits; encara 
veig, en la pal·lidesa de la seva cara, 
la lluita del seu cor 
entre un amor ja vell i un nou amor. 

 
Encara sento tremolar en els meu braços 
el seu cos gentil sotmès, 
quan els meu llavis, de pregar-li lassos, 
posaren sobre els seus el primer bes. 

 
Un bes ràpid i breu 
que em donava, però, tot el cor seu. 

 
 

   L’AMOR TRIOMFANT 
 
 
   Ens ha besat al front 

un tebi raig de lluna, 
vagant al si pregon 
de la nit bruna: 
el mateix raig d’argent 
que ens ha obert dolçament 
el gran misteri fosc 
del bosc; 
misteri de silenci i solitud. 

 
El tebi raig d’argent 
n’ha besat el front plàcidament, 
fent més alta la nostra quietud. 

 
I el misteri fosc 
del bosc, 
somriu l’infant Amor perquè ha vençut. 

 
 

EN AQUESTA HORA AUGUSTA 
 

I 
Com poncella d’amor que s’ha desclòs 
a la plàcida llum d’una mirada, 
obre les ales trèmules l’alosa 
a la llum creadora de l’albada. 
I en el tímid atzur del jorn naixent, 
brilla l’últim estel amb llum serena, 
com brilla un ull d’infant, clar, innocent. 
En aquesta hora augusta, tota plena 
de ton amor, ma tendra benamada, 
ma vida es va esmunyint com un riu lent 
que reflecteix la teva imatge dolçament. 



 
II 

 
Em plau mirar-te a la claror de l’alba 
que angelitza la teva faç, dolça amiga. 
És la primera llum frèvola i balba 
que les angoixes de la nit mitiga. 
És la llum pura, virginal que salva 
de dols d’amor i a la seva pregària obliga; 
llum flairosa de llir, berbena i malva 
que fa delit novell de la fatiga... 
Em plau mirar-te a la claror de l’alba 
que angelitza la teva faç, dolça amiga. 

 
 

EL SOMNI FUGITIU 
 

Somriu a fora la claror novella 
sota la llum del darrer estel. I ella, 
la testa reclinada en el meu pit, 
em desclou de sos ulls la meravella. 

 
Hi ha en el seu despertar un lleu neguit: 
l’alba sobre el seu front encara és nit. 

 
Ens mirem en silenci. El seu esperit 
em diu d’un somni de dolçor infinita, 
que amb la claror del jorn s’ha esvaït, 
com flor tot just desclosa i ja marcida. 

 
i amb candorós mirar, 
em pregunta si el somni tronarà... 

 
En mon silenci greu, fita espaumada  (?) 
el seu insondable esguard ma benamada. 

 
I, a través l’ombra dels seus negres rulls, 
en la flor dels seus ulls posen els meus ulls 
dues ardents gotes de rosada. 

 
 
 

LA PRIMERA LLÀGRIMA 
 

Jo he vist el clar de lluna 
banyar-se en una llàgrima 
que Amor et féu plorar. 

 
I, al fons d’aquesta llàgrima, 
he vist el clar de lluna esdevenir més clar. 



 
 

L’ABSÈNCIA 
 

   On ets, amor, que no t’albiro enlloc? 
Van a florir els roses i tu ets absent. 
No essent tu aquí, les mil roses de foc 
tindran tan sols perfum de pensament... 
 

 
 LES MEVES FLORS 
 
Per què, infant, amb esguard fosc, 
reps el meu somrís i sanglotes? 
Si no et duc cap flor del bosc, 
et porto perfums de totes. 
 
Jo no trasplanto flors al meu jardí, 
per bells que puguin éssers llurs colors. 
Només les que hi són nades vull collir; 
i les han fecundades els meu amors. 
 
Són aquestes les flors del meu jardí; 
les flors, infant, que jo et puc oferir. 
 
 
ENYORAMENT 
 
El meu silenciós esllanguiment 
que alhora esguardes amb recel i amb por, 
és l’amor meva, enyorament  
d’amor, 

   -Enyorament d’amor, essent jo aquí? 
   Oh! sí; 
   enyorament del nostre amor d’ahir. 
 
 
 
   L’HEURA 
 
   Tan prop meu que et volia, ara et vull lluny. 

És per mi ton amor, que el cor s’hi entrega, 
heura que a l’arbre malaltís es juny: 
el cobreix de verdor, però l’ofega. 

 
 
 

PURIFICACIÓ 
 
   És grossa de records aquesta nit; 



   per això el meu cor sanglota, 
   i en l’amargant trasbals del seu neguit, 
   greument ferit, 
   dóna la seva sang per gota. 
   I es tenyeixen les ombres de rojor 
   i els cels, 
   amb llàgrimes d’estels, 
   ploren del meu dolor... 
 
   On ets, la que ferires el meu cor? 
 
   Jo et sé plorosa per l’amor perdut 
   en l’ombra del passat sense retorn. 
 
   Serà algun dia el teu esguard eixut? 
 
   Segueix, fit el record en aquell jorn, 
   el teu camí de dol en la nit bruna, 
   i les coses veuràs al teu entorn 
   purificades en el clar de la lluna. 
   Avesa els teus esguards a la foscor 
   i el clar de lluna eixugarà el teu plor. 
 
  
  EL RECORD DE LES NOSTRES GREUS TRISTORS 
 
   Avui, que un trist passat de mi et separa, 
   de mirar-te tinc por, 
   perquè d’angoixa empal·lideix la teva cara 
   que altre temps enrogia un foc d’amor. 
 
   La teva mirada d’ahir, brillant i forta, 
   és tímid clar de lluna 
   que és amor en l’aigua morta 
   de la llacuna. 
 
   El record de les nostres greus tristors 
   viu en el mon pit com dintre d’un sagrari, 
   i sols l’esguard de qui ha plorat amors, 
   devot i reverent, pot penetrar-hi. 
 
 
  UN FIL DE LLUM UNEIX ELS NOSTRES CORS 
 
   Un fil de llum uneix els nostres cors 
   a través la foscor de nostres vides: 
   són mústics, esllanguit, mes no són morts; 
   jo responc amatent si ets tu que em crides 
 
   Nostres veus diuen el mateix dolor. 



   Són una sola veu que, en mig la nit, 
   s’envola a les riberes de l’oblit, 
   seguida tristament del seu ressò. 
 
 
               LA TRISTA DESPULLA 
 
   La florida d’un maig no cobriria 
   el cadàver que porto dintre el cor. 
   És la trista despulla d’un amor 
   que jo de gotes de la ma sang nodria. 
 
   Jo sé que serà etern el meu dolor. 
   Jo sé que aquest amor, 

que em feu joiós un dia, 
ja mai l’enterraré 
i que tota ma vida el vetllaré. 
 
 
SOL AMB ELS MEU RECORDS 
 
Sol amb els meus records, passo les hores 
-en altre temps d’intens amor ardents- 
monòtones i lents, 
desoladores... 
 
Els meu records són tristos com el crit 
de l’au sinistra amiga de la nit. 
 
Els meus records són negres com un vol 
d’afollats falciots vestits de dol 
voleiant entorn d’un vell cloquer.  
 
Els meus records, vers un passat rioler  
sempre tombats, en solitud s’enyoren... 
 
Que sols ens deixen els amors que es moren! 
 
 
PER ENCENDRE MA LLÀNTIA A MITJA NIT 
 
Vaig vagant llargues hores a l’atzar, 
acompanyant de ma malenconia 
pels camps i vora el mar. 
 
Vaig aplegant la llum de tot un dia, 
per encendre ma llàntia, a mitja nit, 
en la foscor de mon dolor infinit. 
 
 



D’UN ALTRE AMOR 
 
PROP TEU 
 
I 
 
Prop teu, amor, sota la llum puríssima 
dels teus ulls clars i del teu dolç somrís,  
en la quietud d’aquestes hores plàcides 
que fan del jardí nostre un paradís, 
passen divins ensomnis per mon ànima, 
com llisca el cigne dins l’estany blavís; 
mirant-se silenciós en l’aigua límpida 
i trobant en sa imatge el seu encís. 
 
II 
 
Prop teu, m’esperen goigs insospitats, 
la meva amor 
d’angelical puresa aureolada. 
 
Prop teu, reviuré instants per mi oblidats 
de serenor, 
que la inquietud, fa temps, me l’has robada. 
 
Serà el bell reflorir del meu esperit, 
dolça amor meva, 
avui tan cobert d’heures de neguit, 
que goigs no lleva. 
 
I et donaré de grat les noves flors 
que tu, criatura, 
recordant un bell jorn nostres amors, 
vindràs a desfullar, sens dol ni plors, 
damunt ma sepultura. 
 
 
           LA TEVA ALEGRIA 
 
És mon viure feliç prop teu, m’amiga.  
Tu ets d’alegria inestroncable doll, 
i és tan pura i tan dolça ta alegria, 
que, a raig la bec, i mai no en sóc sadoll. 
 
 
EL TEU SILENCI 
 
En ton silenci càndid, 
hi trobo l’únic mot 
que m’ho diu tot; 



El mot de llum que m’aclareix el trànsit 
de la vida a la mort, 
del ser al no ser; 
que em desxifra el sentit del mal i el bé, 
de l’odi i de l’amor. 
 
Segueix callant, 
infant. 
En els meus llavis, 
posa els teus llavis de suprem encís 
i sabré més que no han sabut els savis. 
Somriu, somriu només, que amb dolç afany, 
banyant-se en la claror del teu somrís, 
món ànima destria 
el vel espès de la seva malenconia. 
Així la flor humil, pel sol besada, 
desgrana la seva diadema de rosada 
en l’aigua cristal·lina de l’estany. 
 
 
LA CANÇÓ DEL MEU AMOR 
 
 
Si vols que et canti la cançó, m’aimia, 
que l’ànima m’emplena d’harmonia, 
vina amb mi quan a orient apunta el dia. 
 
És el cant de les ombres que la claror ha esvaït, 
el cant del cel en flor que el jorn ha desflorit, 
el cant dels alts misteris que enyoren l’infinit... 
 
És la cançó d’un dolç enyorament, 
i una esperança somrient hi nia. 
És la cançó que em fa estimar-te, aimia. 
És el meu goig i fóra el teu turment, 
si un dia l’oblidés, perquè t’oblidaria. 
 
 
OFRENA A LA NIT 
 
Sobre l’ala febrosa del ponent, 
l’estel primer, fulgint amb llum serena, 
ens promet una nit alta i clement. 
Fem-li a la nit de nostre amor ofrena. 
 
—Blavor profunda on les estrelles suren, 
com en un mar d’amor, 
i en divinals esguards s’hi transfiguren. 
Oh, mística blavor, 
miracle de dolçor! 



Cada estrella hi batega com un cor!— 
 
Què fóra nostre amor sense la nit? 
 
Fem-ne devota ofrena 
de l’amor nostre a aquesta nit serena 
i ella ens el tornarà pur i infinit. 
 
 
ELS MÉS GRANS DOLORS 
 
No m’és nostre jardí plàcida estada 
aquesta nit. La fosca m’hi fa por. 
Vina prop meu, amor, 
que la teva mirada 
em donarà claror. 
 
Sento dolors humans plorar en l’ombra... 
Són els dolors en solitud germans, 
són els dolors humils sens nom ni nombre; 
són els dolors més grans. 
 
La fosca, amor, és densa a nostre entorn, 
i és lluny, molt lluny encara, el novell jorn. 
 
Esperem de la llum el bell retorn, 
fits els esguards en la blavor dels cels... 
No veus, de les tenebres sota els vels, 
els arbres tristos tots florits d’estels? 
 
 
QUI ETS TU, LA QUE JO CANTO? 
 
Qui ets tu, la que jo canto enlluernat 
per una llum divina? 
Qui ets tu, la que a mon cor ha retornat 
sa puresa prístina?  
No ho sé ni ho vull saber: ets un misteri 
que jo tinc per sagrat. 
Què hi fa, què hi fa el que en tu pugui haver-hi 
de somni o realitat? 
 
Vas de perfums que mon esperit embriagues 
—perfums de tots els mons i tots els cels— 
estel que brilles entre formes vagues 
d’humans desitjos i divins anhels; 
concreció suprema, pura i alta 
de l’infinit deler de vida nova 
que, com sagrada ocella, dins més cova 
i tot mon ser amb la seva escalfor exalta, 



jo vull que, mentre duri ma existència, 
sigui alè de mon cor la teva essència. 
 
 
JO ET DONO L’ADÉU SENS PLOR 
 
Jo et dono l’adéu sens plor. 
Quan en mi pensis, 
mon cor oirà del teu el cant sonor 
que em portaran, oh dona!, els grans silencis 
del teu esguard en èxtasi d’amor. 
 
I rimaran els meus cants amb els teus silencis, 
com amb l’esguard de llum de l’estel sol, 
en el zenit, 
harmonitza la veu del rossinyol 
en l’amorós silenci de la nit. 
 
 
SIC TRANSIT 
 
En aquest gai matí que abril perfuma, 
retrobo, oh cloques, vostra veu fervent; 
retrobo, oh valls!, vostre encenser de broma; 
retrobo, oh cims!, vostres altars d’argent. 
 
És el mateix jardí, 
és la florida esplèndida d’ahir. 
I és l’ample para-sol del mateix pi 
que, al bat del sol, féu dolç mon respirar. 
 
On és, però, l’encís 
d’aquell somrís 
tan clar? 
 
I on és la primavera 
que fa renéixer aquestes flors de llum? 
És el record tan sols, la primavera 
que quan es moren, serva llur perfum... 
 
Alceu, oh cloques, vostra veu fervent; 
brandeu, oh valls!, el vostre encenser de broma, 
dels cims cobrint els bells altars d’argent. 
En aquest gai matí que abril perfuma, 
aquest matí tan lluminós, tan pur, 
mon pensament 
nimbat d’amors, melangiosament, 
s’envola vers l’atzur... 
 
 



MON DOLOR, MON TRESOR 
 
I 
 
Totes les meves alegries són 
filles del meu dolor, 
d’aquest dolor 
ensems amarg i dolç, alt i pregon, 
que no sé d’on em ve ni a on emporta... 
 
Les meves tristes alegries són 
nenúfars blancs que no ha besat la llum 
i exhalen solitaris llur perfum 
sobre la greu quietud de l’aigua morta... 
 
Cobriu amb vostres vels, nits pietoses, 
mon cor sagnant d’un viu anhel d’amor, 
cobriu-lo tendrament, nits amoroses, 
florides d’estelades tremoloses 
de càndida, virgínia tremolor... 
 
II 
 
El meu dolor infinit 
que s’obre com un lotus a la nit 
profunda i estrellada; 
el meu dolor esblaimat 
que plora, dins mon cor, la soledat 
d’una vida per sempre desflorada; 
el meu dolor que canta bo i plorant, 
com canta el vent lliscant 
sobre la mar salada; 
aquest dolor tan greu, 
és l’ombra misteriosa de la creu 
on mon ànima un jorn serà clavada? 
 
III 
 
Ombra!... Ni un estel, ni un bruit...  
La nit resta tota sola. 
Oh, el gran dolor de la nit 
que a si mateix es consola!  
 
IV 
 
Aquest dolor que servo de mon cor 
dintre el sagrari, com diví tresor, 
de tot el que jo tinc és el més meu, 
i no el dono a cap cosa ni a ningú. 
 



Oh, mort, quan me’l demanis serà teu; 
la vida me’l donà, te’l donaré jo a tu. 
I tu, dolça companya, al meu esperit 
li donaràs repòs en l’infinit. 
 
 
A TRAVÉS L’OMBRA 
 
EL SOMRÍS DE LA MORT 
 
Ens coneixem de temps, oh! pàl·lida companya, 
la de les conques buides, la del fatal esguard. 
Jo he sentit bategar en la teva buidor una entranya, 
i sé que pots amar el qui no et fuig covard. 
 
Jo et vull saber prop meu; em cal ta companyia. 
Sens ella, mon camí fóra llarg i imprecís. 
És que la meva nit tu l’has tornada dia. 
En mig de les tenebres, he vist el teu somrís. 
 
 
L’AGONIA DE LES FULLES 
 
Oh fulles, que heu donat ombra a ma via 
de l’estiu en l’ardent xafogor! 
 
Em cauré amb lluminosa tremolor 
—oh fulles! que us moriu amb mística alegria— 
jo us copso adolorit 
i us estrenyo amorós sobre mon pit. 
 
Dormiu, tristes despulles 
de tardor, 
damunt les mortes fulles 
de mon cor. 
 
M’inquieta aquesta hora vespral! 
El sol, entre les boires del ponent, 
m’apar un cor ardent 
dintre d’un pit malalt. 
 
Sento que em serà trista aquesta nit; 
més fosca que les altres. Les tenebres 
clouran mudes, sinistres, llurs palpebres 
sobre els ulls entelats de l’infinit. 
 
I jo romandré sol amb mon neguit! 
 
 
LA CONFIDENT 



 
Lluna d’aram que, a l’horitzó violat 
esguardes consirosa vers l’avenc 
on s’ha colgat 
un sol amortallat 
amb vermellors de pàmpol tardorenc; 
 
lluna de les sinistres profecies 
d’Isaïes... 
 
No ets tu la que jo vull per confident 
aquesta nit, fatal aniversari. 
És la germana dels estels d’argent, 
la lluna blanca i pura i resplendent 
com l’hòstia santa en l’alba del sagrari. 
 
 
AQUESTA CLAREDAT 
 
Aquesta torbadora claredat 
que ve misteriosa llunyania, 
i franja l’horitzó quan s’ha apagat 
a la terra i al cel la llum del dia; 
aquesta silenciosa claredat, 
somrís d’uns llavis morts en mig de la nit, 
jo l’esguardo amb profunda melangia... 
 
Així somriu, fa temps, mon esperit, 
on s’ha colgat el sol de l’alegria. 
 
 
CANTA, ESPERIT 
 
És mitja nit... 
Llença, esperit, 
el teu cant en la tenebra! 
Llença el teu cant, ardit, 
fitant les serenors de l’infinit 
al dolç escalf de la teva divina febre. 
 
Canta, esperit! L’etern Silenciós, 
en aquest sacre instant sempre propici, 
amatent a la veu del teu desfici, 
et donarà el seu to misteriós. 
 
I Ell oirà el teu cant bon punt comenci. 
Ell l’oirà amorós, 
perquè serà el teu cant ressò del seu silenci. 
 
 



DEIXONDA’T COR 
 
Deixonda’t, cor, 
que l’alba ja t’espera 
per donar-te l’ensomni de la seva llum. 
 
En aquesta hora plàcida, encisera, 
tota flor, 
embriaga del seu mateix perfum,  
divinament somnia. 
 
Deixonda’t, oh! cor meu que, en l’harmonia 
clara de l’orient, 
rima l’ombra amb la llum del jorn naixent 
com rimen ta tristesa i ta alegria. 
 
 
 
ENTRE SOMNIS 
 
PER UN CAMÍ REIAL, AMPLE I SONOR 
 
Per un camí reial, ample i sonor, 
van els meus ensomnis a regions ignotes, 
i els meus ensomnis els nodreix mon cor 
de la sang seva amb les més pures gotes. 
 
Per això són els meus somnis realitats, 
éssers vivents, no jocs de fantasia. 
ben per damunt del meu jardí d’ensomnis; 
si no visquessin ells, jo no viuria. 
 
 
PRIMERES ALENADES DE TARDOR 
 
Primeres alenades de tardor, 
no desfloreu el meu jardí d’ensomnis! 
No desvetlleu l’estany meravellós 
que el cel reflecteix en son cristall immòbil! 
 
Voleu suaument, voleu calladament, 
ben per damunt del meu jardí d’ensomnis, 
que, en els calzes subtils d’aqueixes flors, 
dormen, amb son infant, mes esperances últimes 
i els meus primers amors... 
 
 
 
CREURE O MORIR 
 



“Creure o morir!” em diu la flor que encesa 
l’ambient diàfan amb son pur alè. 
“Creure o morir!”, em diu l’ocell que es llença 
confiat a través l’espai serè. 
 
“Creure o morir!”, em diuen les fontanes 
que, eixint dels cims, s’esmunyen vers la mar. 
“Creure o morir!”, em diuen les llunyanes 
estrelles que amb l’etern fan somniar. 
 
Jo, purità d’aqueixa Bíblia santa, 
Bíblia de flors i ocells, terres i cels, 
de tot això que resplendeix, perfuma o canta 
i ens sadolla d’espers, somnis i anhels; 
jo, purità d’aqueixa Bíblia santa, 
tinc una fe que em sadolla d’infinit el cor; 
fe que em deslliurarà, quan mori, de la mort. 
 
 
JO SÉ ELS CAMINS QUE PORTEN AL RENOM 
 
Jo sé els camins que porten al renom, 
camins deserts per on passa tothom... 
I seguiria la corrua humana, 
si, pel camí, no em deturés el pas, 
amb son posat humil, la flor boscana 
que em diu: “Si em tens amor, no em deixaràs 
Jo visc en mig del bosc tendra i ufana, 
i tu, pels gran camins, què esdevindràs?” 
 
Jo l’amo aqueixa flor que el bosc enjoia; 
amo l’insecte lleu, germà de l’iris; 
amo la font soliua i alegroia  
que s’esmuny entre violes i entre lliris; 
amo l’estel perdut en mig la nit; 
amo l’ànima humil i solitària 
que, tota perfumada d’infinit, 
es va esvaint en mística pregària. 
 
 
LA MA QUE EM GUIA 
 
És una mà d’infant 
la dolça mà que em guia 
a través la foscor de mon camí. 
 
L’esguard d’aquest infant, 
pur, diamantí, 
és llum que m’aclareix la llunyania 
guarnint-la d’inefable encant. 



 
Per cada instant que m’has servit de guia, 
tota una vida, infant, jo et donaria. 
 
 
ÉS L’HORA DE PREGAR 
 
És l’hora de pregar, ànima meva. 
Ja les llànties del temple són enceses. 
Brillen totes avui. La nit és clara. 
Pujarà la pregària com alosa 
que cerca un sol que no ha brillat encara. 
 
Preguem mentre les llànties resplendeixen. 
 
Preguem, ànima meva, 
ans que s’apaguin amb la llum del dia. 
 
 
ETERNES FONTS DE CELESTIAL DOLÇOR 
 
Eternes fonts de celestial dolçor 
que, en el llac de la nit, regalimeu! 
A vostres regalims de llum, mon cor, 
estels, es bada com sagnant flor, 
i d’ensomnis d’amor l’embriagueu. 
 
En mon èxtasi, us veig baixar del cel, 
esdevenint tots junts un sol estel 
que, amb divinal fulgor, 
fet de totes les llums de l’infinit, 
resplendeix al bell fons del meu esperit. 
 
 
EN NITS SERENES 
 
Quan a l’altura en nits serenes miro, 
sentors d’estels a ple pulmó respiro, 
i tot l’ésser em sento perfumat 
d’aqueixes flors radiants d’eternitat. 
 
Cada estel a la terra es troba unit 
per un camí de llum, un camí estret 
que amplament pot passar-hi un esperit. 
 
Totes les vies, totes, convergeixen 
i en cada estel s’uneixen. 
Quin camí escolliràs, bell esperit, 
en mig la teva nit? 
Tots t’aconduiran a l’infinit. 



 
Obre les ales i abandona el sòl! 
Per tu el camí més llarg serà el teu primer vol. 
 
 
ELS DOS JARDINS 
 
Ànima solitària que segueixes 
amb ton esguard extàtic, dolç i pur, 
mon vol ardit al celestial atzur, 
per què immòbil romans i defalleixes? 
 
Per què no véns amb mi? 
 
Sé que les ombres del teu bell jardí, 
sadolles de silenci i de sentors, 
són refugi de pau dels teus amors. 
 
Són ombres de til·lers i de pollancs, 
són ombres de bambús i de palmeres, 
ombres de gessamins i lliris blancs, 
lilars i roses veres.   (lilar= violer?) 
 
Són ombres que esdevenen vels de dol 
quan no les clapen d’or els raigs del sol... 
 
Mon jardí no en té d’ombres, tot hi és llum. 
Flors d’ideal entorn del Gran Misteri 
que les embauma de diví perfum, 
bo i tombant-se a la flama que el consum 
com gira-sol eteri. 
 
 
 
 
Contemplació dels alts misteris! Tu 
m’ets font inestroncable d’energies; 
en les teves ales immòbils vaig segur 
a regions d’inefables harmonies. 
 
Si no em tornes la llum que el jorn em du, 
una llum molt més clara em donaries, 
la llum que en els teus ulls estàtics llu  
vinguda d’infinites llunyanies. 
 
Des dels cims, veig la vida aureolada 
de besllums de bonesa i de beutat 
i d’esperança eterna sadollada. 
 
I albiro ensems l’excelsa realitat 



que, per l’esperit sens treva fecundada, 
retroba sempre la seva virginitat. 
 
 
 
 
VERS L’ALBADA 
 
VISIÓ LLUNYANA 
 
Des del cim de ma vida descendent, 
entre la llum morent  
i l’ombra que s’atansa, 
albiro ma infantesa a sol ixent, 
tímida i somrient 
de joia i d’esperança. 
 
Li espurneja en cada ull un estel clar 
i porta lliris blancs en ses mans blanques. 
 
Em parla... És lluny, però entenc el seu parlar, 
car, per a mi, comprendre és recordar 
paraules d’altres jorns dolces i franques. 
 
És bella? Tant se val. Jo sé que és tendra. 
I sé que el seu somrís 
és guiador estel 
que a mon camí de cendra 
li dóna eternes claredats de cel. 
 
 
JO AMO ELS INFANTS 
 
Jo amo els infants, que llur mirar és dolç 
i vist per ells, el món és meravella; 
però m’hi atanso amb por, que, de mirar-los, sols 
és digne qui té als ulls clarors d’estrella. 
 
Són un misteri que confon l’esperit 
parpelles closes de l’infant dormit. 
Trobant-se tan a prop del seu passat, 
no és el seu el son oblit, 
i tampoc és repòs, car no està fatigat;  
és el goig de quietuds d’un infinit 
jardí de flors que encara no s’han badat. 
 
Ens dirà aquest misteri que l’esperit s’hi perd, 
l’esguard dolcíssim de l’infant despert; 
el seu esguard que és sols encantament 
i que a nosaltres, homes d’esperit al món obert, 



ens força a fitar el nostre religiosament. 
 
 
VERS L’ALBADA 
 
Infant que cantes dintre meu plorant 
la teva primavera, 
ja mig segle et separa de l’instant 
que resplendí en els teus ulls la llum primera. 
 
El tèrbol riu del temps, al fons del cor, 
t’ha deixat sediments de moltes llàgrimes, 
llàgrimes d’alegria i de dolor. 
 
Pètals primaverals 
la correntia lànguida cobreixen 
i mil pàl·lides fulles hivernals. 
Així el Ganges sagrat 
s’emporta flors i cendres 
tot amoixant la Resplendent Ciutat. 
 
Infant, 
ara que ets gran 
i que l’hivern amb ses negrors t’espera, 
retrobaràs la teva primavera? 
 
La corrent de ta vida es va eixamplant; 
si minva son impuls la seva amplària, 
reflecteix molt més cel, 
molta més llum, en tant 
que a través el crepuscle, solitària, 
a l’oceà de l’ombra es va atansant. 
 
Després de llarga nit 
entre dolors passada, 
veuràs l’esdevenir, que és infinit, 
llustrejar davant teu com una albada... 
 
Infant, 
mentre van germinant 
les llavors de la teva nova primavera 
sota les pures neus del teu hivern, 
oblida dols i greuges, 
la teva ànima recull i clou els llavis 
per fer-te digne del Silenci Etern. 
  
 
 
PER A L’OBLIT 
 



Ja sé que és per oblit 
aquest cant que jo canto amb pàl·lida tonada. 
 
És la darrera veu del jorn finit 
que va morint-se sola i esblaimada 
en el llac de silenci de la nit. 
 
És el ressò d’interna melodia 
que, quan s’hagi extingit, 
viurà en l’eternitat de l’harmonia 
del silenci diví de l’Infinit. 

 
 
Salvador Albert. Poesies  Biblioteca Literària de l’Editorial Catalana SA. i Llibreria 
Catalònia, a Barcelona, 1925.p. 50 a 78



                                                      
 
 
 

                                                              
 
Agustí Calvet i Pascual "Gaziel" (Sant Feliu de Guíxols, 1887 – Barcelona, 1964) 
Filòsof, periodista, narrador 
 
obra castellana: 
 
Cròniques de guerra: 
 
Diario de un estudiante en París (1914) (La Vanguardia) 
Cròniques sobre la guerra 1914-1918 (Hojas Selectas i La Vanguardia) 
Narraciones de Tierra Heroicas (1916) Editorial Estudio 
En las líneas de fuego (1917) Editorial Estudio 
De París a Monastir (1917) Editorial Estudio 
El año de Verdún (1918) Editorial Estudio 
 
Articles de 1918 a 1936 a La Vanguardia 
Articles de 1925 a 1930 a El Sol 
Articles del 1932 a Ahora 
 
obra catalana: 
 
Articles La Veu de Catalunya (1914): Hores del viatger espiritual (diversos articles) 
París 1914. Diari d'un estudiant  
Una vila del vuitcents 
Sant Feliu de la Costa Brava 
Tots els camins duen a Roma 
Castella endins 
Portugal enfora 
La península inacabada 
Enteniment de la Península Ibèrica 
Seny, treball i llibertat (Suïssa) 
L'home és el tot (Florència) 
La humanitat és un somni 
Viatge a Colòmbia 
Quina mena de gent som 
Meditacions en el desert 
Història de "La Vanguardia" 
 
Obres publicades per diverses editorials. Editorial Selecta, Barcelona 1970 en publicà 
l'obra catalana completa, tot i que hi manquen Una vila del vuitcents i Història de "La 
Vanguardia" 



 
 
 
 
IX 

 
            LES PLATGES 
 
 
 
 Fins ben entrat el segle XX, pràcticament fins acabada la primera guerra 
mundial, els qui havíem corregut a fons les platges de la Costa Brava podíem comptar-
nos amb els dits de les mans. Al mateix Sant Feliu, fa cinquanta anys, ningú no 
s’interessava per les coses de la mar ⎯com no fossin els pobres pescadors que en 
vivien. La menestralia i la burgesia locals, com les de Barcelona i, en general, les de 
Catalunya tota, portaven la major part de l’any uns calçotets de llana, ajustats i fins al 
turmell, com els vestits de punt dels gimnastes; duien també uns colls i punys forts, 
postissos, que un cop planxats amb midó eren durs i brillaven com si fossin de faiança; i 
calçaven unes botines de xarol, amb botons, punxegudes i lluents com les dels guerrers 
feudals. Vivien, a més, literalment d’esquena a la mar. L’aigua freda i viva els 
esgarrifava. N’hi ha prou amb recordar el que era a Catalunya un establiment de banys 
de mar, el 1900, amb les seves cordes de contenció a dos pams aigua endins, els seus 
compartiments separats per estores d’espart, igual que gàbies, les boies de salvament i 
els bots salvavides, damunt un fons de dos metres, per tallar tota possible discussió. 
 Els mateixos pescadors fugien de la mar tant com podien. Segurament cansats de 
passar-se tantes nits en remull, mai no han sentit predilecció per l’aigua assolellada. 
Encara avui, així que els lleu es posen a sec i agafen el porró de garnatxa. Aquest cúmul 
de fets podrà donar una vaga idea del que hem fruït en aquest món els poquíssims 
mortals que, per fortuna, nasquérem en aquesta costa, a les darreries del Vuit-cents, amb 
l’ànima marinera. 
 Jo, per exemple, no tinc el menor esment de quan vaig començar a nedar. La 
meva mare, les meves ties i alguna persona més, que avui ja no són en aquest món, 
mentre visqueren es recordaven, com d’un fet extraordinari, del dia que vaig començar 
de caminar. Però del dia, l’hora i el lloc en què vaig llençar-me a l’aigua per primer cop 
(doncs bé degué ésser alguna vegada), ningú mai no n’ha sabut res, ni jo mateix ⎯com 
si fos la cosa més natural del món. 
 Per més que m’esforço a remuntar els meus temps d’infantesa, entre bolquers i 
mainaderes, sempre em veig surant perfectament i anant d’ací d’allà damunt de  l’aigua 
salada. Amb el nedar em passa com amb el respirar: no sé com, ni on, ni de quina 
manera vaig aprendre a fer-ho. De totes les meves iniciacions marineres, si em demano 
quan fou que vaig armar els primers rems i donar les primeres estropades, només puc 
respondre, amb tota seguretat, que això esdevingué sota la mirada experta del gran 
Pepa, que era un dels dos pràctics de Sant Feliu (pels vaixells que venien pel cantó de 
garbí), quan Sant Feliu encara no tenia port. L’altre pràctic (el de la banda de llevant) 
era el germà d’En Pepa, i per això el bot d’aquest es deia Dos hermanos. Allí, dintre 
aquella clova de nou, vaig aprendre de remar; però quan, com, ni de quina manera, 
tampoc no puc precisar-ho, perquè encara que En Pepa vorejava ben bé els seixanta 
anys, quan jo només en tenia cinc, es pot dir que érem amics de tota la vida. 
 Des de Blanes fins al cap de Begur ⎯que era, llavors, el que en podríem dir-ne 
la nostra barriada marítima⎯, les cales i platges de la Costa Brava no tenien amo. En 



fèiem el que volíem. Durant la meva primera infantesa, de nits, naturalment, les 
deixàvem tot l’any als contrabandistes i els carabiners, perquè hi juguessin a la cuit-
amagar, com és llei de l’ofici. En els dies més calmes de l’estiu, amb molt de sol i mar 
blanca, de tant en tant les envaïen unes quantes barques, amb colles de gent grassa i 
pacífica, que hi anava a engreixar-se encara una mica més. Però la resta de l’any eren 
nostres, exclusivament nostres; és a dir, del primer que, com un altre Robinson, les 
petjava. 
 La puresa de línies, la gràcia terrenal, el perfum, la soledat, la quietud i la pau 
d’aquelles cales i platges, jo no he sabut després retrobar-los enlloc més del món. Seria 
molt llarg d’explicar com, havent rodat bona part del planeta, i corregut tantes terres i 
mars, no hagi vist a cap banda ⎯ni a l’Adriàtic, ni a Grècia, ni al Bòsfor, ni a l’Àfrica 
del Nord, ni a la Florida, ni a Cuba, ni per les costes del Carib, ni a les Bermudes (per 
no parlar més que de les zones temperades i tropicals, perquè les marines amb boira i 
borrasca són tota una altra cosa)⎯; no hagi vist, torno a dir, res que em comprengui tant 
com el benestar i la bonança de les cales de la Costa Brava i d’algunes de Mallorca, 
cosines germanes seves. Reconec lleialment que he admirat paisatges molt més cuidats, 
més rics, més grandiosos o més impressionants. Però cap on jo hagi fruït tan 
íntimament, tan plenament, la pura delícia de viure. En tot això deu haver-hi, ben segur, 
algun petit secret, com en el calçat fet a mida. I jo dec estar fet a mida d’aquesta dolça 
terra meva. 
 La mateixa platja de Sant Feliu, quan no hi havia el port, era una pura joia, 
estesa als peus mateix de la vila, com una catifa, i tancada dins la ferradura de les 
muntanyes, entre les puntes de Sant Elm i el Molí de les Forques. El rompent era una 
corba perfecta, que emmarcava de sorra fina i humida la fresca carícia de la mar. Era 
una ratlla ferma, contínua i puríssima, tan femenina i tan plena de gràcia com totes les 
que marca en les riberes sorrenques, quan hi arriba lliurement el bes de l’aigua salada. 
 Les barques pescadores eren llavors de vela, i estaven tot el dia varades, de 
banda a banda de la platja, on ⎯després de plegades les darreres drassanes importants, 
que hi construïren encara un magnífic brick-barca vers 1871⎯ no hi havia nosa de cap 
mena. La sorra cobria totalment, de manera uniforme, aquella mitja-lluna exquisida, 
orlada sobre un fons daurat, per un serrell d’escuma. Els nois de la vila, quan sortíem 
d’estudi, anàvem a jugar a la platja i donàvem una volta, a peu sec a Sa roca grossa, la 
més gran que hi ha vora el rompent, però que avui està banyada gairebé del tot dintre 
l’aigua. Era tan diferent d’ara aquell paratge, que el pràctic de garbí, En Pepa, vivint al 
barri del Raig, tenia sempre el seu bot tret a la llenca de la platja que hi havia al peu 
mateix de cada seva, just al costat del banys de Sant Elm. I quan veia doblar la punta de 
garbí algun veler o vapor amb intencions de fondejar a la rada, el vell pràctic no feia 
més que despenjar-se paret avall de la muralla, per una escaleta, amollar el bot a l’aigua, 
saltar-hi a dins, armar els rems, i en cinc minuts ja era a bord de la nau que entrava. 
Dotzenes de vegades jo l’havia acompanyat. Mentre ell pujava a bord, servant els rems i 
seguint el vaixell fins que fondejava. Únicament, al pitjor de l’hivern, quan bufava el 
temporal de llevant, que aquí és sempre el més de témer, per precaució En Pepa hissava 
el seu bot, amb unes corrioles, i el penjava a la paret, a tres o quatre metres d’alçada, 
com un ex-vot. 
 Avui, l’escullera del port, per una banda, i per altra la forta correntia provocada 
per l’excessiva estretor de la boca (un gran disbarat dels enginyers), han deformat 
completament l’antiga gràcia de la platja guixolenca. Aquella corba d’un dia, tan suau, 
feta d’aigua i sorra, s’ha torçat per un dels seus extrems, i ara és una línia fluixa, penjant 
i dolorosa, com la que dibuixen els llavis d’un atacat de feridura. 



 La major part de les naus que a la fi del Vuit-cents fondejaven la rada, fossin 
nacionals o estrangeres, eren velers. Venien falutxos, pailebots, polacres, bergantins i, 
de tard en tard, fins i tot alguna fragata. Unes feien el tràfic del litoral, i les altres el 
d’alta mar. N’arribaven de les cinc parts del món, amb gent i mercaderies de les més 
llunyanes terres. Però de vapors n’hi havia encara molt pocs: regularment, només 
entraven els cabos de la Companyia Ibarra, que encara naveguen, i els vaixells de la 
flota anglesa McAndrews, els famosos macandrius, amb algun altre de francès, d’italià, 
d’alemany, de suec o dinamarquès, i fins de grec o turc. Tots, velers i vapors, 
fondejaven molt endins de la rada, gairebé tocant al rompent, i amarraven els caps a 
unes pilastres que hi havia plantades a la platja, de tant en tant, moltes de les quals 
deuen estar encara colgades en la sorra. 
 Com que no hi havia escullera, ni molls, ni magatzems ni grues, ni camions, el 
tràfic del suro es feia a la platja, a pes de braços, dels carros a les naus, i viceversa, 
mitjançant unes amples i xates barcasses anomenades gavarres, com les famoses 
muntanyes properes. La visió serena de l’estreta badia, sense un motor, sense més soroll 
que el dels cabrestants i les politges, un cop amollades o tretes les àncores, i amb les 
veus humanes pausades, que en l’encantament de l’aire s’oïen ressonar de punta a 
punta, entre l’incansable balandreig, tan suau, fins en els dies de mar blanca, dels grans 
velers de dos i tres pals que es gronxaven al sol, sovint amb les veles encara humides 
⎯era un espectacle d’una densitat i una profunditat infinites, perquè, sense a penes 
variants, devia venir repetint-se quotidianament, en aquell recó de món, des de les més 
remotes centúries. 
 En començar de fer-se fosc, sortien les barques pescadores que anaven a 
l’encesa. No comptaven, llavors, amb les enlluernadores llums d’ara. No portaven més 
que un braser de llenya, un fester, posat a popa —com el que cremava a la placeta de 
Sant Joan, la nit que hi havia sardanes. I aquell rústic fogar no l’encenien fins molt tard, 
ja negra nit, mar endins, quan era arribada l’hora de provar fortuna. Tampoc no tenien 
les barques motor de cap mena: vull dir que totes anaven a la vela o amb rems. Per 
armar i manejar els rems, que eren llargs i feixucs, sovint calia una parella de minyons 
d’empenta, que anaven traient de puntes la barca, a poc a poquet i a força de braços. Si 
bufava una mica de terral o de tramuntanola, les coses canviaven de pressa. Les barques 
hissaven tot seguit les altes veles triangulars. Quan venia una ratxa més forta, totes es 
decantaven a la mateixa banda. Hi havia tardes, o nits, que desapareixien ràpidament al 
lluny, sense remor, submergint-se i perdent-se en la fosca, com un vol de gavines que 
se’n van a jóc. Els mariners, a bord, ajaçats damunt el paiol, no sentien tampoc res més 
—mentre el cel anava omplint-se de guspires d’estrelles— que la remor de l’aigua, viva 
i fresca, escorrent-se com un rierol per dessota la quilla... 
 La veritable platja de Sant Feliu, però, era, i segueix essent-ho, la veïna platja de 
Sant Pol, el nom de la qual ja es va perdent de pressa, suplantat pel de S’Agaró. Sant 
Pol és una platja molt gran, tancada de la banda de mar, a dreta i esquerra, per dues 
llargues puntes rocoses, i oberta del cantó de terra, amb el massiu de  les Gavarres al 
fons. La punta més baixa de Sant Pol, que és la de llevant, s’anomenava la punta de 
S’Agaró, probablement el nom d’una antiga riera, avui gairebé esborrada; i de la punta 
de Garbí, que és més alta i vistosa, se’n diu del Molà o Molar. Però, a mida que ha anat 
fent-se conèixer la urbanització moderna de S’Agaró, començada damunt aquella punta 
llevantina, i seguida després fins a la Conca, el nom de S’Agaró, que corresponia tan 
sols a l’extrem més desert i pelat de Sant Pol, ha anat estenent-se per tota la platja i fins 
per les terres properes —i ara és un nom famós i turístic, que sona gairebé 
exclusivament. 



 Del meu record, en tota la platja de Sant Pol no hi havia més que una sola casa 
d’un hisendat de Sant Feliu, el senyor Pere Màrtir Estrada. La casa té (perquè encara hi 
és) una torre punxeguda que li fa de cimal. I dessota, enrondant-la, hi ha una pila de 
torrelles petites, però semblants a la gran, que el propietari anava fent construir, una per 
una, cada vegada que la seva muller li donava un fill; i n’hi hagué set o vuit. Fora 
d’aquest casa, que és famosa a la comarca, no hi havia en tota la ribera de Sant Pol més 
que algunes pobres barraques, fetes de canyes, bruc i llaunes, escampades per la duna, 
entre terra i mar. 
 En tota la punta que era pròpiament S’Agaró, no s’hi veia casa, barraca ni ànima 
vivent. En la punta oposada, tampoc. Pel fons de la platja, darrera el sorral, entre joncs i 
canyars, treien la teulada, terra endins, algunes masies de pou i figuera. A l’estiu, la 
platja, tota oberta al terral, per darrera, i per davant a la frescor de l’aigua, era tan 
delitosa, tan quieta i sola, que famílies senceres de pescadors de l’Escala i de l’Estartit 
se’n venien a plantar-hi un menut poblat de tendes, fetes amb les veles mateixes i els 
rems, i allí acampaven des de finals de juny fins a darrers de setembre, pescant i venent 
la pesca. Moltes senyores i mestresses de casa, de la vila veïna, anaven a Sant Pol tot 
caminant, soles o amb minyones de servir, a fer provisió de sardina, de verats i lluços, 
de rogers i palaies, tots cuetejant encara, pagats amb quatre quartos, perquè en aquell 
mercat, sense balances i pesos, tampoc no hi havia arbitris ni recàrrecs municipals. 
Quan les primeres ratxes fortes de tramuntana arrissaven i enfosquien la mar, anunciant 
les borrasques tardorals, els pescadors nòmades alçaven el campament. Armaven les 
barques, hi carregaven les dones, criatures i fato, i, com els companys d’Odisseus 
després de la presa de Troia, se’n tornaven a Ítaca —vull dir a l’Escala o a l’Estartit. 
 Entre la punta de S’Agaró i la vila de Palamós, ni a la cala Pedrosa, ni a la 
Conca (amb la seva homèrica Punta Prima), ni a la interminable platja d’Aro, ni a Sant 
Jordi (amb les gracioses calanques del Putxet de la Cadira), ni pels sorrals de Calonge i 
Sant Joan mai no trobàveu ningú que us fes nosa. Els pocs camins de la ribera semblava 
que no menessin enlloc, de tan encantats com els vèieu arran de l’aigua cristallina, 
enmig d’una pau i una solitud increïbles. Un pardal que piulés a la platja d’Aro s’oïa des 
de Santa Cristina. 
 A la Conca —una de les cales més completes, més belles i més pures del món— 
només s’hi veia, a l’ombra de la pineda que la tanca al fons, una caseta mig amagada 
entre les branques, amb teules vermelles, porta i finestres verdes i parets blanques. Era 
un modest berenador que havien construït els Bender, una de les famílies alemanyes 
establertes a Sant Feliu, darrera el suro. Aquells germànics vinguts de les mars boiroses 
del Nord, devien quedar-se literalment bocabadats en trobar una costa com aquesta 
literalment abandonada, lliure, gairebé sense amo —tal com l’havien anat coent i 
pastant, per espai de mil·lennis, el sol i la serena, el vent i la mar. Per això cuitaven a 
aprofitar-se’n, com d’un miracle— igual que fèiem també els comptadíssims fills del 
país que teníem els sentits oberts a les coses marineres. Ens faltà, però, a uns i altres, 
aquella mena de cop d’ull genial que dóna l’instint de la finança. Si l’haguéssim tingut, 
per cent mil pessetes hauríem comprat a temps tota la costa compresa entre Tossa i el 
cap de Begur. Ens hauríem fet multimilionaris en vida, només en comprar i esperar. Cal 
reconèixer, ai!, que aquest sentit va fallar-nos. Però això no va privar que fóssim els 
homes més feliços que hi hagi hagut al món, perquè si no pensàrem a comprar la 
felicitat, en canvi vàrem saber fruir-la. 
 De Palamós fins al cap de Begur i a la cala de Sa Riera, a la vista de les illes 
Medes, encara hi havia menys gent o menys destorbs, perquè no s’hi trobava res més 
que alguns pescadors, volves d’humanitat perdudes en uns paisatges roquers, coronats 
de pineda, i unes marines blaves i profundes, pintades d’unes llums fresques i 



tremoloses. Sobretot de bon matí, llavors que el sol, apuntant a l’horitzó marí desert una 
cella encara ensonyada, i molt abans d’encendre els verds tendres i els morats forts, 
adormits, del bosc i de l’aigua, feia sortir gran flamarades grogues i rosses de les roques 
altes, i acoloria d’una sola pinzellada enlaire —com una barretina o una rosella— el 
castell de Begur. 

Més enllà de Sa Riera, del que pogués haver-hi vers l’Escala i Roses, i encara 
més lluny del cap de Norfeu, vers Cadaqués, el llegendari cap de Creus i Port de la 
Selva, només en sabíem coses la mitja dotzena de ganxons que ens hi havíem aventurat 
per mar, en companyia de dos o tres pescadors de Sant Feliu, tan mancats de senderi 
com nosaltres mateixos. Quan, de retorn a casa nostra, a la vila, explicàvem que havíem 
estat enraonant amb els farers de les Medes, dins el far mateix, i que havíem voltat la 
Massa d’Oro, allà per enfora del cap de Creus, després de pescar tota una tarda el verat 
a la fluixa, rodant per la immensa i arrissada badia de Roses, amb l’ombra imponent, 
entre grisa i rosada, del Canigó al fons, ens escoltaven amb una certa esgarrifança, mig 
astorats, mig incrèduls, el mateix que a Odisseus quan contava, de tornada a Ítaca, les 
seves aventures dins de la caverna del ciclop o la seva arribada al país dels feacis. 

Les cales i platges més estimades nostres, més familiars, eren, però, les de garbí, 
obertes entre Sant Feliu i Tossa. Segurament les preferíem a totes, perquè eren les més 
desertes de la Costa Brava, les més isolades, veritables i desconeguts oasis oberts a la fi 
del món. L’immens penya-segat del litoral estès entre una vila i l’altra, és gairebé del tot 
inabordable. Aquest tram de la Costa Brava és l’únic que mereix relativament un nom 
tan mascle. Bon punt doblada la punta de Sant Elm, amb la seva graciosa ermita 
encimbellada, la barca de rem o de vela que surt de Sant Feliu, camí de Tossa, si se li 
gira mal temps no li queda més remei que arribar a Tossa, sigui com sigui, o retornar a 
Sant Feliu. En tota l’esquerpa muralla de la ribera no hi ha un sol lloc on poder atracar 
bonament. L’estreta cala del Viguetà, sota mateix de l’ermita de Sant Elm, no és res 
més que un munt de rocs i pedregall, que la mar hi deixa durant la hivernada. Per 
fondejar-hi és pèssima, i amb mar grossa resulta impossible. Des d’allí fins a Canyet —
si fa no fa a mig camí entre Sant Feliu i Tossa— només blanquegen, sota la paret 
ferrenya de la costa, clapejada d’atzavares i figueres de moro, unes orles blanquinoses 
que, vistes de lluny, semblen cintes de platja, però que de prop són sinistres mandíbules 
de penyals, on la mar rebenta amb tanta força sobtada, que una barca s’hi rompria com 
una clova de nou. El barranc de Canyet —el més profund, esquerp i solitari de la Costa 
Brava (que el meu amic Pere Sacrest ha sabut convertir en una balma incomparable)— 
té dos desguassos que formen altres tantes platgetes, recollides i amagades com alcoves 
marines, a banda i banda del turonet graciós que les separa, cobert de pins, alzines, 
ginesteres, gatoses i brucs. Aquests dos sorrals són abordables amb temps bo o 
destrempat a penes, però enmig d’un temporal desfet, per petit que sigui, una barca de 
vela o de rem —com en aquell temps eren totes—farà bé de mirar-se’ls i passar de llarg. 

Els refugis possibles, i encara no segurs, en aquesta part de la costa no comencen 
fins més enllà de l’esllavissada de Salions, ja força més a prop de Tossa que de Sant 
Feliu. Aquestes cales relativament acollidores, i amb bon temps perfectes, eren, i són 
encara, només tres: Giverola, Pola i cala Bona. Com que a Tossa llavors no hi anava 
ningú (perquè allò no era més que un misèrrim aixopluc de pescadors molt pobres i de 
contrabandistes no pas massa rics, sense estiuejants, sense turistes, sense res aliè, net i 
polit com un corn marí que la ressaca ha llançat damunt la sorra de la platja); i com que 
les tres cales, perdudes en les entranyes de la serralada, sense carreteres, camins ni 
poblats, era el mateix que si es trobessin a la fi del món, el fet d’atracar-hi, remant o a la 
vela, venia a ésser igual que descobrir i encetar una terra verge, encara per estrenar. No 
veieren pas res millor els descobridors d’Amèrica. 



Les hores que jo he passat en aquelles cales, en diversos moments de la meva 
vida, no les canviaria per res del món. A Giverola, sobretot —la cala predilecta de Juli 
Garreta—, que té, de més a més, una font perenne d’aigua dolça, amagada al fons del 
canyar. Encara torno a visitar-les sempre que puc, com el devot les seves capelles, i 
encara em semblen plenes d’un encís terrenal únic —tot i que comencen ja a 
contaminar-se de la barbàrie civilitzada, perquè la carretera hi passa massa a tocar. 

Llavors, en els anys de la meva infantesa i de la meva joventut, allí es podia 
captar, no una idea platònica (que amb tota reverència sigui dit) em sembla poca cosa, 
sinó una mostra viva, calenta, del que degué ésser el paradís terrenal. Tota la vulgaritat, 
tota la sutzura de la vida s’esvaïen com una mala boira, només d’abordar la lluminositat 
serena d’aquelles platges daurades, respirar la sentor balsàmica dels seus arbres, 
barrejada amb les flaires de marisc que hi porta el rellent del mar, i capbussar-se 
verticalment, fins a tocar el fons, com un plom, en aquelles aigües fortes i espesses —
blaves, verdes i grogues—, d’una densitat còsmica i una puresa de joiell. Per bé que 
aquesta troballa autèntica de la vida primera, tal com l’han somniada arreu els homes, 
des que es va perdre, fos completa, eren no poques les parelles de nuvis que anaven a 
passar la lluna de mel en una de les cales. I moltes més parelles d’enamorats que no 
venien de la sagristia, hi anaven també. El que unes i altres perseguien era tan anterior 
als preceptes, que fins era anterior al pecat. 

S’enduien en un bot la tenda i les provisions, no gaire, perquè la pesca i la caça 
eren segures. Amb els quatre elements bàsics de la nostra cultura mediterrània —vi, oli, 
pa i sal—, i una paella, unes graelles, una pedra foguera i un ble, n’hi havia de sobres. 
Tota la resta venia sola. Així se n’anaven, doncs, Adam i Eva, on ningú no havia de 
veure’ls ni amoïnar-se per res. I, un cop instal·lats a la cala, veien sortir i pondre’s el 
sol, remuntar-se la lluna i rodar les estrelles. Ho veien directament, en el cel blau i en la 
celístia nocturna, o bé reflectit en els ulls de l’amat o l’amada. Oïen la remor del vent, la 
fressa de la boscúria, el fregadís de les canyes i el panteix encodormidor de la mar... I és 
just que aquells moments —hores, dies o setmanes— comptessin per la eternitat. Doncs 
què és l’eternitat, sinó el desig d’allargar indefinidament un instant perfecte? I què és un 
instant perfecte, sinó la il·lusió de tastar d’una sola glopada al sabor immensa de 
l’eternitat?... 
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LA MAR 
  
 
 Ara que la cosa ja no té remei, destinada com està la Costa Brava a ésser 
convertida ràpidament en una Côte d’Azur o una Riviera, a l’escala espanyola, jo sóc un 
dels pocs supervivents d’aquells temps, propers encara, però que ja semblen, i són, tan 
llunyans, en els quals la bellesa d’aquesta ribera fou el que no tornarà a ésser mai més 
—precisament perquè llavors era universalment desconeguda. 
 Fa uns seixanta anys que amb el vell Pepa ja sortíem a passejar-la una mica, 
cada tarda, fes bon o mal temps. No podíem allunyar-nos molt de terra, perquè ni els 
rems ho permetien, ni el bon pràctic deixava mai de vigilar l’horitzó: no fos cas que 
sorgís, de sobte, una nau no esperada. En aquells temps suposo que ni els vaixells, ni els 
consignataris es preocupaven massa de preveure amb precisió l’arribada a les escales. 
Com que de vapors en venien pocs, la majoria dels velers, que depenen del vent, com 
qui diu de l’atzar, arribaven a la bona de Déu, quan podien. Tot d’una els vèieu 
aparèixer darrera d’una de les puntes de Sant Feliu, gronxant-se suaument, com aturats 
al llindar de la vila, amb aire de voler dir: “Aquí em teniu!...” 
 Anàvem, doncs, en el bot Dos Hermanos, tres o quatre vailets, tots remant, 
mentre en Pepa, assegut a popa, fumava calmosament la seva pipa, fits els ullets grisos 
en la llunyania deserta de la mar, sotjant que no hi brollés alguna fumera negra o unes 
veles blanques. No dúiem mai timó, perquè quan els remadors saben bé la seva feina, 
només serveix de destorb. Si posàvem proa a garbí, arribaríem potser fins a les envistes 
de Canyet, mai més enllà; i si encaràvem a llevant, no passaríem de la Conca. Portàvem 
un bon berenar, fet de grans llesques de pa, amb anxoves, tomàtec i ceba, perquè la resta 
—palledires, crancs, trinquets, musclos i eriços— ens ho regalaven sempre les roques 
de la costa. Moltes vegades, darrera Sant Elm, a garbí de la caleta del Viguetà, ens 
entreteníem a explorar una estona el fons marí, amb el mirall, i hi vèiem grans ramats de 
cabres, i fins en trèiem alguna de ben grossa i peluda. Però aquesta pesca major ja no 
era per al berenar, sinó per l’arròs i el caliu de l’altre dia. 
 Bon punt trèiem el bot en una platja o roquisser i saltàvem en terra, en Pepa 
agafava de l’armari de proa una minúscula paella, una fiola plena d’oli i una bosseta de 
sal. I mentre els minyons escuràvem de mariscs els esculls propers, a peus nus i amb les 
calces arromangades més amunt del genoll, ell es preparava a fregir un parell de truites 
rodones, de dos ous cada una. Amb quatre canyes seques i un manyoc de branques de 
pi, mig humides, perquè les trèiem de vora l’aigua, enceníem amb llumins d’esca una 
foguera, entre tres palets grossos, i l’arboràvem amb algues revellides, de les que havien 
llençat en terra els temporals d’hivern. 
 Mai no vaig saber-me explicar la sabor inoblidable, única, que tenien les truites 
d’en Pepa, i fins amb el temps vaig arribar a creure que era un pur miratge de la meva 
infantesa. Quan vint-i-cinc o trenta anys més tard, en visitar jo per primera vegada el 
Mont Saint-Michel, a la Bretanya de França, i després de tastar-hi les famosíssimes 
truites de la Mère Poulard, vaig demanar-li a ella mateixa en què consistia el secret del 
gust riquíssim que les hi donava. I la bona dona em va respondre que era la cosa més 
senzilla del món, però també la més difícil d’obtenir fora d’aquella meravellosa 
muntanya marina. Perquè el perfum extraordinari de les truites, venia del foc de varech 
o herba de mar amb què eren cuites. Una enorme quantitat d’algues d’aqueixes, en 



efecte, es queda a sec damunt el fons del mar, quan les gran marees retiren les aigües, 
que davant el Mont Saint-Michel arriben a recular més de dotze kilòmetres. Contemplar 
el seu retorn, quan s’infla la mar alta, és un dels espectacles més impressionants que jo 
he vist mai. I era, doncs, amb aquella abundor de plantes salabroses i iodades, com es 
feia, després de ben sacar-les, la gran foguera amb què la Mére Poulard sobtava i coïa 
les seves truites universalment famoses. Per bé que molt més humils, llavors vaig 
comprendre també el misteri de les que En Pepa ens fregia sota l’ermita de Sant Elm. 
 Quan el vell patró en tenia una de mig presa, abans de girar-la feia amb els llavis 
un gran xiulet. Nosaltres, que corríem pels entorns, preparant l’amanida, tombàvem el 
cap a guaitar-lo, i ell, com un malabarista consumat, llençava enlaire la truita, amb un 
gest meravellós i precís, que li feia donar dues o tres giravoltes; i després l’entomava —
plaf!— amb la diminuta paella. Ni una sola vegada va fallar-li el truc. 
 A voltes ens estàvem berenant delitosament, en la pau de la tarda que a poc a 
poc minvava, vora la fresca remor de l’aigua, quan de sobte En Pepa llençava un crit 
d’alarma, i amb l’índex de la mà dreta —a la qual mancaven el dit del cor i un tros de 
l’anular, perduts a bord d’un gran veler, en no sé quin naufragi de joventut, davant les 
costes d’Amèrica— assenyalava a l’horitzó una vaga ratlla de fum o una lluïssor de 
vela. Ja n’hi havia prou. “Moros a la costa! —cridava el vell mariner—. s’és acabat es 
ranxo, vatua es dimoni!”. Tots ens alçàvem sense dir paraula, i en un tancar i obrir 
d’ulls recaptàvem les restes del berenar, esbandíem els quatre plats de terrissa, 
ofegàvem el caliu que quedava entre els palets, ho pujàvem tot a bord, varàvem, i ens 
posàvem a remar amb gran estropades, sempre sense obrir els llavis. Era que el Cabo 
Espartel, de la companyia Ibarra, o la polacra La Solfatara, de Nàpols, venia a tota 
màquina o a tota vela, i calia que el nostre patró, amb el seu bot, fossin a Sant Feliu 
abans que els forasters hi arribessin, per rebre’ls i dar-los fons. I també hi fórem sempre, 
plantats enmig de la badia, esperant com el gos d’atura que sotja el retorn de l’ovella a 
la cleda. 
 Anys més tard, en companyia d’un estrany pescador solitari que havia estat 
taper, Benet Carreres, un gran i bon amic meu, vaig recórrer moltes vegades, costejant 
sempre, tota la Costa Brava, de Blanes fins a Llançà. Anàvem nosaltres dos sols, perquè 
en el seu bot de quinze o setze pams no hi cabia gran cosa més que un parell de 
volantins, unes fluixes, un cap amb una pedra grossa per a fondejar, un fanalet, un 
cabàs, la sàssola i algun palangre. Però l’extraordinari era que aquell bot tan remenut 
com una clova de pinyó, portava una vela descomunal, que espantava. En Benet l’havia 
treta d’una altra barca més grossa, d’una xaica o d’un llagut. La gent de mar de Sant 
Feliu, quan el veia creuar per enfora, li deia sempre, mofeta: “Benet, vés amb compte, 
que aquest llençol un dia et farà de mortalla!”. I els pescadors i mariners d’altres riberes 
es quedaven bocabadats quan algun jorn de gargall o de petita tramuntana ens veia 
passar amb aquell gran parrac de roba inflada. El cert és, però, que En Benet sabia 
manejar l’estranya vela, com mai a ningú més no he vist fer cosa semblant, ni crec que 
sigui possible. Era un do? Era un miracle? Probablement les dues coses alhora, perquè 
els dons realment extraordinaris, de miraculosos ho són tots. Jo no sabria pas dir allò 
com anava. Però sí puc assegurar, després d’haver-ho vist i comprovat cent vegades, 
que el vent ja podia bufar, i de la banda que volgués; ja podien les ratxes traïdores 
sortir-nos per on menys les esperàvem, udolant damunt nostre, o abatre’s contra el bot, 
igual que canonades seques, disparades des de les esquerdes i els barrancs de la costa. 
La barca, en rebre aquelles rufagades, s’aixecava de proa fins a posar-se gairebé 
vertical, i donava uns salts esperitats, com el cavall voltat pels bandolers enmig d’una 
plana deserta. Hi havia vegades que es tombava sobtadament, com ferit de mort, a 
banda o banda. Però en Benet mai no deixava anar l’escota ni el timó, servant-los 



fortament amb la mà esquerra i la dreta. I, amb un gest inimitable, un no-res genial, 
només feia que estirar o amollar la corda, i decantar o redreçar l’arjau, guanyant el 
bufarut, pam a pam l’esbojarrada carrera. 
 En aquells moments En Benet era un veritable inspirat, un poeta del vent. Els 
seus ulls, de mirar guenyo, prenien una lluïssor de diamant, fits en el gairebé 
imperceptible tremolor de l’orla de la vela, que glatia com si fos una membrana viva; i 
tenia els peus descalços materialment arrapats al paiol, els dits encorbats com urpes. 
Altres vegades, amb temps desfermat, quan jo em preparava ja per llançar-me a l’aigua 
abans que la quilla giravoltés com una campana i ens arreplegués a sota, En Benet 
amollava sobtadament la corda de la verga, deixava caure la vela fins a mig pal, la 
recollia amb la mà esquerra sola, amb increïble llestesa, posava proa al vent..., i el bot, 
alleugerit com si li haguessin tret un gran pes de sobre, espolsava la testa, espargint un 
ruixim d’escuma com un gos en sortir de l’aigua, i seguia navegant a pleret. Vàrem 
passar plegats, el meu amic i jo, pluges sobtades, grans rebomboris de trons i llamps, 
llevantades fortes, mars grosses de garbí i tramuntanades escandaloses, quan sembla que 
tota la mar fuig i s’escola cap a la fi del món. Mai no vàrem bolcar, mai no rebérem ni 
el més petit dany: sempre tornàrem a casa, amb salut i alegria. 
 Un altre bon company meu de pesques i anades en mar, fou l’Antoni, “el Toni” 
de la patronal, com li deien, un homenet ple de gràcia i d’enginy, gran cuiner, net com 
una patena, faceciós com ell sol, amb la seva menuda i bellugadissa silueta marinera, i 
la seva cresta de cabell blanc damunt el front colrat, com un puput de les platges. Calia 
veure’ns afanyar-nos tots dos, a dins d’un bot, per arribar abans que sortís el sol a sobre 
la llosa submarina que hi ha enfora de la Conca, exactament en el punt que coincideixen 
un línia vertical perfecta, un damunt l’altre, el far de Sant Sebastià i la farola del port de 
Palamós. Moltes matinades encara els vèiem encesos, perquè a penes llustrejava ja érem 
a lloc, armant sense dir paraula els branquillons dels nostres volantins, amb el cargolet 
dolç que tant agrada a les jurioles, i escant a l’ham de baix, més fort, un xanguet o una 
bogueta per enllepolir els serrans. Bon punt lluïa en l’horitzó desert la primera 
llambregada de sol, que encara trigaria una mica a treure el cap fora de l’aigua, arriàvem 
les plomades a corre-cuita, fins que les sentíem tocar fons. Tensàvem amb gran finesa la 
corda, amb aquell polsar precís que sols pot comparar-se amb el d’un violinista; i no 
passava un segon sense que sentíssim a l’altre extrem de nosaltres mateixos, perllongats 
màgicament pel volantí, una estrebada nerviosa, delicada com una vibració musical: 
volia dir que s’havia clavat allà: al fons, la primera juliola. Poc després arribava 
l’estiragany sorrut i malhumorat del primer serrà. 
 L’Antoni i jo ens miràvem de cua d’ull, sense dir paraula, perquè hi havia entre 
nosaltres una sorda competència per no pujar el volantí amb un sol presoner, com fan 
els aficionats i els aprenents. Calia treure’l amb el major nombre possible, tots d’una 
pescada. El mínim que ens semblava decent cobrar era el que el meu amic i rival en deia 
un matrimoni, una parella composta d’un serrà bosquerol i una fina i coqueta juliola. 
Ens sotjàvem, doncs, l’un a l’altre. I gairebé sempre pujàvem, al final de l’estira i 
afluixa, tres o quatre peixos tremolosos, o cinc, i fins de vegades sis: tot un gotim de 
vida panteixant i irisada, que encara lluitava per desclavar-se i ens arruixava de polsim 
salabrós. En l’art del volantí —el més modest de tots— crec que no va haver-hi en 
molts anys, a tota la Costa Brava, qui ens passés la mà per la cara. 
 En un parell d’hores agafàvem dos-cents cinquanta o tres-cents peixos menuts, 
un cabàs ple. Llavors anàvem a terra, atracàvem a la cala més propera, i amb una bona 
embosta de serrans i jurioles (els altres els deixàvem al viver de bord, per dur-los a la 
vila), una fresca amanida, moscatell o un meló, i un grapat d’ametlles torrades, 
esmorzàvem a l’ombra, el porró a l’abast, que ni els savis de Grècia ho gaudien millor. 



Però ara passo llista: Pepa, Benet, Antoni, els meus fidels amics, companys 
d’anades i pescades, són morts; l’un fa més anys, l’altre menys: tant se val, perduts tots 
per sempre, com aquelles hores tan bones que passàvem junts. A Sant Feliu encara 
queden, i també en altres indrets d’aquesta ribera tan antiga, bons pescadors, patrons de 
barca magnífics. Alguns en conec molt bé. Però, pareu ment; que aquesta noble i fina 
raça d’homes sembla ja condemnada a desaparèixer del tot, i molt aviat —com les 
velles maneres de pescar i navegar, els arts antics i els admirables estris mil·lenaris. Qui 
sabrà, dintre poc temps, què eren i com es manejaven un volantí, una fluixa, un 
palangre, una nansa, una ormejada o, senzillament, una vela? La navegació amb motor 
ha acabat ja, pràcticament, amb la que encara no fa segle i mig era l’única coneguda des 
de  la creació del món. Escombrada de la mar, reduïda a les pures competicions 
esportives, la vela ha mort — i amb ella se n’ha anat una de les més nobles, enginyoses 
i extraordinàries invencions humanes. Quan la mecànica, la química i l’atòmica siguin, 
dintre pocs anys, les mestresses del món, on aniran a parar els pescadors actuals? I què 
serà de la pesca, i fins del peix mateix?... 

La delícia de la mar —i ho dic després d’haver viatjat en els paquebots més 
luxosos del món i volat per damunt de l’Atlàntic— només es pot fruir plenament  a bord 
d’una nau petita, de la caravel·la de Colom per avall, quan, enquibits dins la seva clova, 
us aneu allunyant de la terra i ficant aigua endins, a frec de les onades, fins a perdre de 
vista la costa o veure-la convertida, almenys, en una ombra tan vaga, que ja no pot dir-
se si encara és terra o una petita boira estesa arran d’una part de l’immens horitzó. I, un 
cop allí, estar-se desenfeinat, suspès entre el mar i el cel, deixant-se emportar pel mateix 
vent suau que empeny els núvols, allà enlaire, i arrissa les onades fresques al nostre 
voltant. Escoltar fins a encodormir-se, com s’escorre l’aigua dessota la quilla. Sentir-se, 
saber-se gronxat entre dos abismes immensos —el mateix que Pascal, però sense la seva 
angoixa malaltissa, sinó en una mena d’èxtasi: el cap, clar; el cor, segur; els peus, 
frescos i descalços. Mirar el company, i no haver de dir-li ni una paraula, perquè tot està 
entès. Anar xuclant la pipa i espargint, amb el fum, l’esguard tot al voltant, ara ací, ara 
allà: immensitat a sobre, immensitat a sota, immensitat entorn. Oir, de sobte una 
estranya i esvalotada remor que s’acosta, sense que enlloc es vegi cap barca ni ànima 
vivent. I uns instants després, veure atansar-se i desfilar arran de bot, tronadora i plena 
d’alegria, una corrua de dofins nedant a una velocitat prodigiosa: els grossos amb una 
regularitat de cerimònia, sortint de l’aigua o entrant-hi a grans capbussons, i les cries 
brincant i saltant d’una banda a l’altra; tots entre grans esbufecs i alçant una tempesta 
d’escuma... 

En Benet, aquell pobre pescador, que era un savi sense saber-ho, sovint em deia, 
quan ens trobàvem perduts en aquell immens benestar: “Aquí —i assenyalava la 
infinitud del cel i de la mar— no hi ha cap de les tres coses que jo avorreixo més del 
món: la pols, el soroll i les empentes”. 

Trobant-nos sestejant molt enfora, amb Sant Feliu a penes visible al lluny, sovint 
albiràvem, en la gran calma de la migdiada, un veler que creuava la ratlla de l’horitzó, 
amb totes les veles hissades, camí de Marsella o de Barcelona. El meu company i jo ens 
miràvem, i dèiem alhora: “Anem a saludar-lo?”. I si el vent ens semblava favorable per 
sortir-li al pas tres o quatre milles més endins, alçàvem també tota la nostra vela, i ens 
posàvem a lliscar, a volar sobre l’aigua. Al cap de deu minuts ja sabíem si el nostre 
intent era possible o no. En cas contrari, afluixàvem l’escota, recollíem un bon tros de 
vela, collíem un bon tros de vela, i ens anàvem parant a poc a poc, mentre vèiem fugir el 
vaixell, com una gran il·lusió que s’esfuma. Però quan, tallant en angle la seva marxa, 
ens fèiem càrrec que ens seria possible encalçar-lo, ja molt abans de fer-ho el vèiem 
créixer i encastellar-se damunt de la mar, i començàvem a percebre detalls de la seva 



vida misteriosa. Era, generalment, algun bergantí francès o italià, o una polacra 
escandinava o una fragata australiana. El seu cordatge finíssim, com una teranyina, 
s’anava perfilant a contracor, damunt la massa airosa de la nau, tota pintada de blanc, 
amb franges verdes, de blau marí, amb ratlles roges, o de groc, amb voravius blancs. 
Sobre coberta o enfilats a les gàbies, ja hi albiràvem alguns tripulants, que també ens 
havien vist a nosaltres dins la nostra clova d’ou, i, parant-se enmig de la feina, ens 
guaitaven amb curiositat i estranyesa. 

En arribar nosaltres a cosa d’una milla davant del vaixell, arriàvem la vela, 
hissàvem un floc, i esperàvem la seva vinguda. Era imponent veure atansar-se entre 
dues orles d’escuma, amb el seu caminar majestuós i alat damunt les onades de color 
blau de Prússia, la proa esquitxada pel ruixim que ella mateixa alçava, i els mascaró 
regalimant, pintat de tons vius, com una figura d’orgue: morro de dofí o cos gentil de 
sirena. Les crestes d’aigua que anava expandint a banda i banda semblaven posar en 
perill la nostra feble barqueta, que brandava i saltava, però sense moure’s de lloc, a 
trenta o quaranta braces l’enorme baluerna que el vent empenyia. Una gran alenada de 
frescor ens mig tombava d’esquena. Llegíem el nom del vaixell: La Mouette, Laura, 
Maëlstroöm, Hiddiz o Landsfall.  Venia de Le Havre, Gènova, Oslo, Copenhaguen, 
Istanbul o Melbourne. Vèiem distintament les cares de molts mariners, i de vegades fins 
del capità o el contramestre, traient el cap, com putxinel·lis, allà dalt de l’enorme 
muralla llisquent. Duien cabelleres llises o caragolades, rosses o negres, i grans 
barbasses blanquinoses daurades. Ens lladrava amistosament, tot remenant la cua 
enlaire, el ca de bord, aguantant-se per miracle, com un equilibrista, a l’entrada 
relliscosa del botaló. I el temps d’alguns segons oíem clarament la veu enrogallada i 
marinera d’un acordió invisible. “Bon viatge!”, cridàvem nosaltres, fent tornaveu amb 
les mans. Ens contestaven sempre, en tota mena de llengües estranyes, però ens 
enteníem perfectament, uns i altres. I les veus dels viatges ens arribaven ofegades pel 
tronar de l’aigua i el vent. En dies de bonança absoluta ens arrimàvem talment a la nau, 
que de prompte sentíem caure dintre del bot, com en la bacina d’un captaire, una teula 
de xocolata, un paquet de galetes o unes capses de llumins de fusta, decorades amb una 
bandera exòtica. Llavors nosaltres, fent gran esforç de braçada i punteria, els 
engegàvem a bord un parell de taronges, un saquet de cànem ple de julioles acabades de 
pescar, o una cajetilla de les que llavors duien vint boníssims i gruixuts cigarrets de 
tabac negre picat, i costaven quaranta-cinc cèntims... 

Les gran veles passaven damunt nostre, inflades i inflamades, com núvols, 
omplint-nos a nosaltres d’ombra. Era com un eclipsi passatger. Ja tornava a lluir el sol, i 
vèiem aparèixer el parament de la popa, amb el nom de la nau i el del port al qual 
pertanyia, de vegades amb lletres grans i senzilles, de vegades entre decoracions 
barroques i figures daurades. Les aigües bullien entorn del timó. Nosaltres ens 
quedàvem saltant damunt la seva estela blanquinosa, i la nau fugia ràpidament: anava 
enxiquint-se, fonent-se. Quan ja no era més que una ombra llunyana, nosaltres ens 
sentíem més desemparats que mai, en la immensa soledat marina. 

De tot això, aviat, molt aviat, no en quedarà a penes memòria: d’aquella vila, 
d’aquells vilatans, d’aquells costums, d’aquelles boscúries, d’aquelles platges, d’aquells 
mariners i d’aquelles naus. En algun llibre vell o que parli de coses arcaiques, 
completament oblidades, i en algun museu marítim, es trobaran potser petits restes, 
mostres només, estampes, del que fou la Costa Brava abans de l’era atòmica. Serà molt 
difícil que ho arribin a entendre. Els homes de demà, davant la poquesa d’aquells 
records gairebé indesxifrables, es faran creus que amb uns mitjans tan escassos i prims, 
nosaltres, els homes d’avui, haguem pogut viure. No sospitaran, ni remotament, que a 
més de viure, alguns de nosaltres saberen ésser feliços —potser més que ells. 



 
   
 
 

EPÍLEG SOBRER 
 
 
  
 
 Allà cap a l’any mil de l’era que som o cristiana, sembla que es produí a tot 
Europa un terror pànic fonamentat en la creença general que la fi del món s’acostava. 
¿Serà possible que el nostre Continent estigui sotmès a sofrir atacs d’aquesta mena, de 
mil en mil anys? Perquè avui dia, a les envistes del 2000, el poc que resta de la vella 
Europa està passant altra vegada una ratxa de depressió mortal. 
 Els europeus, que justament ens havíem distingit sempre per la nostra capacitat 
de creure en tantes coses diverses i fins contradictòries, ja no creiem sincerament en res. 
El desconhort, el dubte, la incertesa i la por que han produït les dues primeres guerres 
mundials desencadenades per nosaltres, han esgotat la fe que els pobles europeus tenien 
en els destins d’aquest vell Continent, sempre podrit de lluites intestines. El lema 
general d’avui és “Campi qui pugui!”, el crit final de totes les desbandades. I els que 
encara enlairen els antics ideals, és com si fessin volar la grua, treient al sol una vegada 
mé però sense convicció íntima, els parracs de senyeres glorioses. Sols la negació 
radical és sincera, proclamant arreu: “Això no té sortida, això s’acaba”. Europa es troba 
novament, com aviat farà mil anys, davant la fi del món.  
 Jo gosaria dir, però, que avui, com ahir, es tracta només d’un pur miratge. ¿Per 
què el món hauria d’acabar-se d’un moment a l’altre, si ara es troba justament enmig 
d’un dels seus punts més dramàtics, és a dir, més vitals? ¿Ha d’acabar-se precisament 
avui, quan tot anuncia que apunta només una etapa mai vista, comparades amb la qual 
totes les anteriors semblaran, en molts aspectes, res més que preludi? 
 És indubtable —i aquí el miratge catastròfic del nostre temps— que aquesta 
etapa nova, per poder florir i fruitar, necessita prèviament que es podreixin moltes 
branques seques i caigui del vell arbre tota la fullaraca. En això estem: en la putrefacció 
i la caiguda de moltes coses antigues, que han de fer lloc a les noves. És cer, doncs, que 
aqueixes coses caduques s’estan morint, tot i haver format part precisament, fins no fa 
gaire, de les millors i més belles collites del món. D’aquí prové el gran dolor que està 
sofrint la vella matriu civilitzadora: Europa. Però el món —no el nostre, ni tan sols 
l’europeu, sinó el de tots— no solament no es mor, sinó que lluita per reflorir altra 
vegada. No estem en un esgarrifador apocalipsi, com diu i creu tanta gent, sinó en el 
trànsit dolorós vers un incalculable recomençament, vers una nova aurora. 
 Els pobres records personals que us he contat en les precedents pàgines —
records bessons del que altres podrien donar-nos de tantes viles i viletes catalanes— no 
tenen potser més valor que el reflectir, a través d’una humil finestreta, l’immens 
fenomen que estàvem ara comentant, i en el qual els homes d’avui dia ens trobem 
totalment submergits, vulgues no vulgues. Aquesta vila del Vuit-cents que he evocat, 
amb la seva gent i els seus costums, tal com eren encara fa no gaire més de cinquanta 
anys, diferia molt poc del que havien vingut essent les nostres viles mediterrànies durant 
un nombre incomptable de segles. Per dessota d’uns certs canvis externs —de vestit, de 
calçat, de pentinat, de llenguatge, de temences i esperances en un món invisible i una 
vida d’ultratomba, i d’altres manifestacions que bé en podríem que bé que en podríem 
dir sumptuàries—, el cert és que totes les coses reals i fonamentals — la vila, la llar, la 



família, el menjar i el beure, el treball, l’estimar, el viatjar, amb els menuts quefers 
quotidians, els usos, els costums, els instints i les eines—,  s’havien vingut conservant i 
trametent, d’una faisó sensiblement idèntica, durant mil·lennis. Per què? Perquè el 
poder material de l’home, les forces de les quals disposava, i els mètodes i les tècniques 
amb què sabia explotar-les, eren limitadíssims i gairebé invariables.  
 Des del començament del món fins als nostres dies, i malgrat el geni militar de 
Xerxes, Alexandre, Cèsar, Carlemany, Carles V i Napoleó, i la saviesa d’Arquímedes, 
Galileu, Copèrnic i Newton, l’home havia estat sempre un pobre esclau de la naturalesa, 
empresonat per ella i dins ella, constantment estemordit i amenaçat per les muralles, les 
reixes i els paranys que a cada pas li posava: en terra, en mar, en l’aire, i fins en les 
mateixes entranyes del propi organisme humà. L’eterna resposta que la naturalesa hostil 
donava a les interrogacions de l’angoixa humana, era sempre: “No passaràs!” Per això, 
tot i haver-se neguitejat tant, l’home havia caminat tan poca cosa. 
 Però, lentament preparada en el terreny científic —sobretot des de la Renaixença 
europea—, la humanitat donà la seva primera gran explosió revolucionària contra el 
conjunt de la tradició medieval, a les darreries del s. XVIII. Explosió tremenda, avui 
encara incalculable, que provocà una cadena d’alliberaments, semblants al que ja la 
Ciència havia obtingut en relació a la Teologia. La Política, l’Economia, la Sociologia, 
la Biologia, la Física, la Química, la Mecànica, la Matemàtica: res no ha quedat dels 
suports antics. I així, d’alliberament en alliberament, a mitjans de s.XX hem arribat al 
de les forces integrades de l’àtom. 
 Això ens situa al portal misteriós d’una era inèdita, en la qual l’home pot passar 
d’esclau a mestre, perquè en dominar energies naturals mai vistes ni somniades, presum 
de tenir forces per dictar lleis, en comptes de sofrir-les, i canviar radicalment la trista i 
mil·lenària condició humana, fins al punt de convertir-se en superhome, demiürg o 
semidéu.  
 Ara bé: feta la llei, feta la trampa. Bon punt iniciada l’era atòmica, ja deixa 
entreveure una gran falla. I és, per a tot humanista, que els dominadors de les forces 
noves i sobrehumanes no seran pas els homes, en general, ni per un, com seria si es 
tractés d’una millora íntima, substancial, de l’espècie, d’un perfeccionament col·lectiu. 
Els amos absoluts, els únics superhomes de l’era atòmica seran només uns pocs: el 
grapat dels governants i els savis que els ajudin. La massa, l’individu, l’home a seques, 
es trobarà tan desvalgut com sempre, i molt més esclavitzat, perquè la diferència de 
poder material entre dominadors i dominats —que al Vuit-cents era encara possible 
reduir o trabucar a barricades—, serà (ja comença d’esser-ho avui) tan enorme, tan 
monstruosa, que el dictador ho podrà tot, i els seus esclaus no podran res. Heus aquí un 
fet que ja sembla atansar-se amb botes de cent llegües. 
 ¿Com no hem de sentir els homes d’avui el dolor i el desfici d’aquesta subversió 
mai vista? Mentre la naturalesa va mantenir cap cot l’home, tancat dins una presó 
voltada d’impossibles, les modificacions que la humanitat imposà a la crosta del planeta 
foren a penes sensibles, i les obtingudes en la seva pròpia estructura material i moral, 
gairebé nul·les. Les mateixes guerres, fins les més bàrbares i desastroses, mai no 
arribaren a assolir proporcions d’anorreament absolut— i no per manca de ganes, sinó 
per manca de mitjans. La naturalesa, en presència de les lluites humanes, es mantenia 
impassible i somrient, com un gegant que contemplés una batussa de nois en sortir 
d’estudi. Però des del moment que l’home capti i endegui forces de caràcter colossal, 
més còsmic que terrestre, i pugui fer-ne el que vulgui, queda perfectament oberta la 
possibilitat que fins la mateixa naturalesa sigui transformada —i no cal dir també la 
naturalesa humana. Els experiments biològics que ja es fan, d’inseminació artificial i de 
modificació fisiològica de les espècies, fan posar la pell de gallina. 



 Si, doncs, l’era que tot just apunta no es torça o s’estronca; i si la humanitat —no 
acaba per fer esclatar un dia el planeta, enmig dels aires, en un rampell de bogeria o 
desesperació, dintre dos o tres-cents anys el món pot presentar, en tots sentits, un 
aspecte que avui no són capaços ni d’imaginar els més somniadors i extravagants. Ni 
l’agricultura, ni la zoologia, ni la indústria, ni el comerç, ni els transports, ni 
l’alimentació, ni la procreació, ni l’organització social, ni la mateixa fesomia humana, 
seguirà essent com és ara. Res del que ens sembla “natural” ho semblarà aleshores. Les 
coses naturals del futur seran els complicadíssims sistemes artificiosos creats per la 
imaginació i el poder d’un quants homes —com ho foren, en èpoques passades, els 
tirans absoluts. Amb l’enorme diferència que el poder d’aquests, comparat amb el dels 
que vindran, serà foc de bengales. El canvi pot arribar a ésser tan greu i la transmutació 
tan profunda, que un de nosaltres, si ressuscités en el segle XXII només, se sentiria ja 
tan desorientat i tan adaptable, que, posat a escollir entre la integració en la humanitat 
futura o el retrocés al que ara en diem l’època de les cavernes, cercant del mal el menys 
decidiria refugiar-se a la cova d’Altamira. 
 La vida que jo vaig assaborir en la meva infantesa vilatana, i que s’assemblava, 
com una gota d’aigua s’assembla a una altra gota, a la que dugueren els nostres 
avantpassats i, en general, tots els habitants de l’occident d’Europa, des dels temps més 
llunyans, no tindrà ni el més lleu punt de contacte ni de continuïtat amb la que els 
homes estan condemnats a viure dintre de molt poc temps. La vida, organitzada i 
tractada científicament, es pot dir que tot just ara comença. I els pobles de l’esdevenidor 
— més ben dit, les barreges humanes en gran escala, perquè les velles paraules “poble” 
i “nació” (evocadores de comunitats d’esperit i de sang, sota règims més aviat 
paternalistes) ja no convenen ni escauen en aqueixos bullidors i aglomerats de races 
diverses que són la URSS i els EUA, mostres del món que s’acosta—, s’assemblaran 
molt més a les societats d’insectes, com les formigues o les abelles, que a les de Grècia i 
Roma en l’antiguitat, Florència i Venècia durant el Renaixement, o França i Anglaterra 
en els dies propers, i ja tan llunys, de la nostra jovenesa. 
 Aquesta vida nova que s’apropa ineluctablement, serà millor o pitjor que la 
nostra? Serà, sobretot, una altra cosa. Allò que els temps passat foren sempre millors, 
em  sembla una criaturada, o més ben dit, una prova de senilitat. Com que tots els temps 
passen, ve un dia que són passat; per tant, a tots els toca el torn, una hora o altra, de 
semblar millors que els actuals. Vana fumera: quan un home o una societat humana 
comencen a trobar, i a dir, que el món d’avui va malament, que el món s’acaba, l’únic 
de cert és que els qui van malament i s’acaben són ells. 
 Pensant així, com penso, ja em deixareu que acabi amb una confessió personal. 
Havent fruït tan com he pogut del meu temps, us diré que em reca molt de no poder fer 
el mateix amb els que s’acosten. Els començaments m’interessen força, però encara 
m’agraden més les continuacions i els acabaments. Hauria estat molt content d’assistir a 
la creació del món i presenciar les seves inicials meravelles. Encara em faria, però, més 
goig de poder veure què serà l’any 20000, si és que la humanitat hi arriba, i sobretot, 
com acabarà aquesta incomprensible aventura que és la vida. Quan l’home sigui —i 
potser ho serà aviat— tan foll i poderós com per anar a passar les vacances d’estiu a la 
lluna, amb quina il·lusió jo acompanyaria els primers expedicionaris, mentre hi hagués 
bones garanties de no quedar-se allí penjat! Perquè, igual que recordo amb aigua a la 
boca les cassoles de pixo-palo amb allioli i vi negre de Llançà, menjades a les cales de 
la Costa Brava, també voldria saber quin gust tindran les píndoles sintètiques amb què 
s’acontentaran els il·lusos del futur, durant els viatges a la lluna, o els llavis d’una 
selenita tastats furtivament en un replec de la Mar de la Serenitat... 



 La vida, per ella mateix, no és ni bona ni dolenta. És el que nosaltres mateixos la 
fem. El de la vida és un art com un altre. Hi ha moltes menes d’homes, i moltes maneres 
d’entendre-la. Hi ha qui sap viure, i qui no n’aprèn mai. Hi ha també, com en tot, qui té 
sort i qui té desgràcia en el joc que és la vida. Res més. I l´únic dolent, per mi, l’únic 
imperdonable, és que no sigui més que un somni, tan fugissera, tan curta. 
  
Una vila del vuitcents (Sant Feliu de Guíxols) Editorial Selecta. Barcelona 1953 p. 112-197. 
  



                                                        
 

Les ruïnes del meu convent 
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CAPÍTOL XXV 

El reverend pare Narcís a Manuel 
Dimecres II,    

Verdaderament, estimat Manuel, aquest dia ha estat per a mi el que tu acostumes a dir-
ne un dia d’R. Tu saps que tinc la desgràcia de no creure les R ni les F; però utilitzo el 
teu llenguatge, no el meu. Jo estic convençut que els dies que es passen en el sant temor 
de Déu són d’F, o sigui de felicitat, i els que deixem transcórrer sense haver fet alguna 
obra bona són d’R, és a dir, de desgràcia, o millor de reprovació. Així, cada nit, sense 
mirar en el calendari si el dia de la setmana porta R o no la porta, sé positivament si el 
meu dia ha estat de Déu, o d’un altre que no ho és i que excuso d’anomanar-te. 

Doncs bé, en aquest dia encara no he acabat de fer els meus comptes, cosa que sí que 
vaig fent ara a l’escrit que tu llegeixes. 

Quan penso que durant tants anys i fins el dia d’avui he estat cec, o, el que és pitjor 
encara, he estat mirant i no veient, que és doble ceguesa, quasi que estic per esborrar 
tots els meus comptes passats i resumir-los en un, en el qual em temo que sortiria 
guanyant aquell que no he volgut anomenar. 

I en efecte, jo deguí mirar, i veure, perquè el perill era ben visible, i ni calia obrir 
molt l’ull per veure’l. I no obstant no he vist res, fins que el mal és ja potser irreparable. 

Això, estimat Manuel, m’ha posat en una gran tribulació, de manera que he hagut 
d’acudir al meu llibre predilecte. Per sort, el tinc sempre a la mà, i li he afegit un índex 
manuscrit que m’indica els capítols en els quals he de trobar el que necessito. Per a mi 
és el llibre millor, perquè és el que dóna més consol. A l’instant el vaig obrir pel capítol 
en què s’ensenya la manera d’invocar Déu quan ens amenacen les tribulacions. “Ara 
estic atribolat i no li va bé al meu cor; estic ple d’angúnies; i en semblant angoixa, què 
diré? faci’s, Senyor, la teva voluntat! Jo bé vaig merèixer ser atribolat, i angoixat. 
Convé, doncs, que jo pateixi, i tant de bo pateixi amb paciència fins que passi la 
tempesta i esdevingui la bonança.” Segurament que Kempis coneixia molt bé el context 
del cor humà, ja que sap tant admirablement sanar les seves nafres i alleugerir els seus 
dolors. 



Ja t’estic sentint que dius que no està ben provat si va ser Kempis o si Gerson qui va 
escriure el llibre esmentat; a mi m’és igual; Tal vegada es digué Kempis del seu pare i 
Gerson de la seva mare; i no te’n riguis; l’únic que importa de resoldre i determinar és si 
els seus avis més llunyans es deien Adam i Eva, ja que és molt d’honor per a la nostra 
espècie que un dels nostres hagi pogut escriure semblant llibre. 

Aquelles línies que et deixo transcrites m’han tranquil·litzat i donat a entendre que 
moltes vegades està a la nostra mà foragitar la tempesta i cridar la bonança. I la raó és 
ben clara, doncs si la calma ha de succeir la borrasca, no essent cap d’elles eterna, fora 
d’aquella la sola idea de la qual ens fa tremolar, cau pel seu propi pes que la nostra 
paciència ha de ser el verdader remei per dissipar els núvols i fer venir el bon temps. 
D’aquesta manera, Manuel, està a la nostra mà convertir totes les R de la setmana, i les 
de totes les setmanes, en altres tantes F. 

Presa la determinació d’acudir a la paciència, m’ha succeït que ho he anat veient tot 
més clar; per la qual cosa he pensat de seguida en adoptar un pla del qual més endavant, 
si com espero en Déu no s’entravessen obstacles majors, en tindràs coneixement si 
obeeixes en tot i per a tot a qui et professa molt d’afecte. 

De moment obro novament el llibre, aquesta vegada no per a mi si no pel teu bé. 
“Fill, no pots posseir la llibertat perfecta si no et negues del tot a tu mateix. Conserva en 
la teva memòria aquesta breu i perfectíssima sentència; deixa-ho tot, i ho trobaràs tot; 
deixa el desig, i trobaràs el descans. No creguis el teu desig, perquè el que ara tens, 
ràpidament es mudarà en una altra cosa. Mentre visquis estaràs subjecte a la mudança, 
encara que no ho vulguis, perquè et trobaràs ara alegre, ara trist, ara assossegat, ara 
torbat, ara aplicat, ara peresós, ara pesat, ara àgil. Vols ser ric en constància? t’aconsello 
que compris l’or afinat en foc de què parla l’Apocalipsi, i seràs ric.” 

Digues-me ara si l’autor del llibre et coneixia perfectament, encara que faci segles 
que va morir. I si no en tens prou amb la prova, obre una altra pàgina. “Camina per on 
vulguis, cerca el que voldries, disposa-ho i ordena-ho tot segons el teu parer, i no 
trobaràs altra cosa si no que sempre has de patir o de grat o per força;... o sentiràs dolor 
en el cos; o patiràs tribulacions en l’esperit;... ja et mortificarà el proïsme, ja et seràs 
molest a tu mateix, i no hi haurà consol ni remei que pugui conformar-te,... perquè Déu 
vol que aprenguis a sofrir les tribulacions sense consol;... torna-te’n a dins, torna-te’n a 
fora, ves cap a dalt, torna cap a baix, en tot hi trobaràs la creu, i cal que a tot arreu 
tinguis paciència si vols gaudir de la pau interior.” 

De manera que, nebot meu, que el teu Gerson o el meu Kempis han conegut que el 
teu mal i el meu es corresponen, i reclamen un mateix remei. El tal autor degué ser un 
gran metge. Sense ell jo hagués començat aquesta carta renyant-te, reblant potser el clau 
que et turmenta. Però havent-lo llegit abans, ell m’ha dit que tu estaves pitjor que jo, ja 
que a mi em venien de refús les penes el primer ímpetu de les quals queia sobre teu, 
desgraciat, de manera que tu estaves inundat de disgustos, i a mi només m’arribaven per 
ser teus els que en tu ja no cabien. Per tant, si jo necessito un consol, tu en necessites 
cent; si la meva borrasca ha durat una hora, la teva durarà alguns dies; i si amb una mica 
de paciència n’he tingut prou per recuperar-me, tu te n’has de proveir per algun temps. 

Crec que estaràs convençut (i en això no faràs més que fer-me justícia), que si 
estigués a la meva mà canviar en un moment la teva sort, ja estaria canviada. Però jo no 
tinc cap vareta de fer prodigis, i quan el nostre metge comú et diu que a qualsevol lloc 
que vagis trobaràs tribulacions o dolor, de segur, encara que jo tingués l’esmentada 
vareta, no podria fer per tu més del que ell diu, perquè les seves paraules tenen la virtut 
de desfer totes les màgies i no admeten més encantaments que la veritat. 

Apart, doncs, del pensament que he fet i que posaré en pràctica tan aviat com pugui, 
no puc fer per tu res més que compadir-te si et negues a prendre la meva medicina, i 



tenir-te doble compassió i doble amor del que et tinc, si, havent-la pres, trobes que el 
mal està tan aferrissat que encara resisteix a separar-se de tu. 

Tu necessites recollir-te durant alguns dies en tu mateix; però això no ho pots fer ni 
pels camins, ni en un hostal, ni en aquesta ciutat on dirigeixo la present, ni en cap altre 
lloc millor que el que jo et diré. 

Deixa la ciutat, i a una llegua de distància, seguint les muntanyes que l’envolten, que 
formen una desigual serralada, pujaràs a la més alta des de la qual gaudiràs de la més 
agradable perspectiva, perquè veuràs molta terra al voltant i et semblaran les altres 
muntanyes uns simples turons. També veuràs la ciutat, i més enllà una vasta extensió de 
mar. Tot això t’alegrarà; però molt més t’ha d’alegrar el veure a mà esquerra, en mig del 
vessant d’una serralada que ve a ajuntar-se amb aquella muntanya, un edifici vast però 
humil, de construcció sòlida, però desproveït d’adorns que per fora cridin la curiositat ni 
poc ni molt. Trucaràs a la seva porta; preguntaràs pel pare Ambròs, i presentant-te a ell i 
dient-li que vas a veure’l  de part d’un condeixeble seu, que sóc jo, li besaràs les mans, 
que puc assegurar-te que han fet molt de bé, i li demanaràs que et permeti de fer en la 
seva companyia vuit dies d’exercicis espirituals, els quals has d’emprar implorant al que 
és font de tota llum perquè il·lumini la teva ànima, i t’inspiri a fi que coneguis la teva 
veritable vocació. Perquè, parlant en plata, Manuel, per a advocat, per més que ho digui 
el teu oncle Francesc, em sembles una mica adust. No creguis, però, que vulgui inclinar-
te a una altra carrera o ofici, perquè, certament, no sabria quin consell donar-te; per a la 
carrera de mar et veig més propens a mirar les estrelles que els esculls; per a altres 
oficis, la teva abstracció et podria ser fatal; per a casat, donat que vas trobar una bona i 
virtuosa  hereva, ni així crec que fossis apte, ja que la teva habitual melancolia acabaria 
fent-te infeliç, i amb tu els qui t’envoltessin; potser sortiries un bon pintor si una 
exagerada contemplació no et tornés peresós. De totes maneres et repeteixo que en va 
intentaria aconsellar-te; i per tal com estic convençut de la meva inutilitat, et demano 
que facis el pas que t’he proposat, ja que en aquella morada ben segur que trobaràs els 
models de paciència que segons el susdit llibre necessites, i també bons consells, i per fi 
la inspiració que et convé sobre el camí que has d’emprendre a la vida. No et dic que 
facis cap pas que jo no hagi fet. A la teva edat també vaig anar allà, i d’allà vaig sortir 
fet el que sóc: un ningú convençut del seu no res. La muntanya s’anomena el Tibidabo. 
La morada és el convent de Sant Jeroni. 

Quan hi hagis estat escriu-me extensament, i digues-me tot el que pensis. Vull que 
em remetis els esborranys de les cartes que m’escriguis. Rep la benedicció del teu oncle 

NARCÍS 
 

CAPÍTOL XXVI 
Maria i el pilot a Manuel 

 
Dijous 12, a les deu del matí. 

Estimat nebot meu (aquest exordi és de la que dicta, perquè jo, el que escric, et dic 

cosí, o més aviat germà meu). 
A les quatre de la matinada has marxat, i ara que són les deu, sense poder-me figurar 

que tu estiguessis absent, t’havia preparat el teu acostumat esmorzar, i fins i tot cridant-
te dues vegades, quan vaig recordar que a casa hi faltava una persona. En aquestes va 
arribar el meu futur gendre, i dient que supliria la teva absència, ha pres el teu esmorzar; 
i estant de sobretaula m’ha semblat que t’alegraria molt tenir notícies nostres en arribar 
al teu destí; i oferint-se el meu nou fill a servir-me d’amanuense, jo vaig dictant i ell va 
escrivint. 



I primer et diré que mai no hagués cregut que deixessis entre nosaltres aquest buit. 
Des que vares sortir d’aquesta casa ningú no hi parla. Francesc es passa el dia al jardí, la 
criada no canta, i Adela roman en el seu dormitori arreglant no sé què, i oblidada de 
regar les flors i donar de menjar a les gallines. 

I fins i tot de donar-me a mi el bon dia, ja que al que jo li vaig donar en entrar només 
va respondre amb una espècie de salutació a la vela, que en realitat més que salutació va 
semblar un balanceig curt i viu d’aquells que fan témer un desarborament. Aquest 
apartat ja notaràs que no és de la meva collita: del gendre, no de la sogra. 

Cosa que sento molt (això és de la sogra), perquè el que no faci ella ho hauré de fer 
jo, i hauré de renyar-la, i més ara que tindré menys ocasions de renyar la criada en el 
suposat que ja no canta. 

Aquesta tarda començaré una novena per demanar a Sant Fèlix que arribis sense 
novetat al teu destí. La faré a l’església de Sant Joan, que cada dia està més 
concorreguda i bonica, gràcies a les atencions del teu oncle el pare Narcís, a qui, distreta 
dictant aquestes línies no he vist entrar, i el veig ara passejar-se en el jardí amb 
Francesc. I compte que, com saps molt bé, mai no acostuma de venir en aquestes hores. 
No sé què m’hi jugaria que estan parlant de tu i ho fan amb molt d’interès, encara que 
des d’aquí no se sent res. 

La sogra no hi sent, encara que escolti. Però jo sense escoltar he sentit un “no,-sí,-
no,” que m’han semblat els tres cops de mar d’ordenança. Tu saps, i t’ho dic jo per si no 
ho saps, que nosaltres anomenem cops d’ordenança a les tres onades seguides que 
venen en un vent dur, i a les quals segueix una estona de bonança fins que en vinguin 
d’altres. I si tu saps explicar-me la causa de ser tres onades, i no dues, ni una, ni quatre, 
cosa que ningú no ha explicat que jo sàpiga fins avui, també t’explicaré jo aquelles dues 
negacions i una afirmació que no entenc. Això és meu. 

I ara (diu la sogra) se’n van a l’habitació de Francesc. De ben segur que la teva 
partença ha posat també de mal humor al teu oncle el pare Narcís, ja que en altres 
ocasions hauria entrat fins aquí, encara que només fos per saludar-me, i més quan és 
impossible que no m’hagi vist. 

I el mateix dic de mi, que m’ha vist ancorat, navegant ell, i no em saludà a l’àncora, 
ni a la vela, ni a la veu, si ja no és que prens per una salutació al canó aquells tres cops 
que t’he dit; però en aquest cas, a un altre cop, segons eren vigorosos, em poso el buc 
per barret. Parla el gendre, 

Això em prova (parla la sogra), i no sé el que t’anava a dir, perquè el meu gendre em 
deixa desmemoriada (gràcies, mare meva), amb la seva tardança en escriure el que jo li 
dicto, que no sembla sinó que ho escriu dues vegades. 

Però ella es guarda bé de dir que el seu vaixell, dictant-me, navega tan adormit que 
em temo que se’n vagi enterament a la banda, per la qual cosa no és estrany que entre 
balanceig i balanceig em sobri temps per duplicar aquesta carta. I aquí callo i entra ella. 

Et dic, doncs, que l’arribada del teu oncle Narcís, i la seva conversa tan animada amb 
el meu Francesc, són dues coses que han de tenir relació amb la teva partida, encara que 
ara no encerto de trobar-la; però si arribo a descobrir-ho  ja t’avisaré perquè sàpigues a 
què atenir-te, i perquè vegis quant que t’estimo. 

Una altra estranyesa molt més gran que la de no haver-me saludat el teu oncle 
matern, és que acaba de sortir de l’habitació de Francesc i entra a la d’Adela. Aquesta 
vegada sí que em perdo en mil conjectures; ja no crec que es tracti de tu, però també et 
dic que quan tu eres aquí mai no van tenir lloc aquestes visites, ni aquests misteris; i 
deixar-nos tu i començar elles i ells, ha estat una mateixa cosa. 

I no acaba això aquí, sinó que el teu oncle el capellà surt amb Adela de  l’habitació 
d’aquesta. 



La qual cosa jo certifico perquè l’estic mirant, és que se me’n va darrera seu l’ànima 
ràpida com el vent. Però amb tu vaig confessar-me ahir, i tu saps si l’estimo. Endevina 
de qui és aquest paràgraf. 

I entren a l’habitació de Francesc sense dir-me res. Confesso que, quan no tinc una 
cosa millor en què ocupar-me, naturalment m’inclino a ser curiosa; i per això em diu el 
meu director cada dissabte, i m’ho repetirà sens dubte demà passat, que procuri sempre 
de tenir alguna cosa per fer; però tu no podràs negar-me que aquesta visita, i aquestes 
anades i vingudes i aquest conciliàbul signifiquen alguna cosa que voldria poder 
explicar-te ja que m’he posat a escriure’t. I sobretot, ¿no et sembla que havien d’haver-
me dit abans alguna cosa encara que no me l’haguessin dit molt lletrejada, ja que no els 
n’hauria donat ocasió, ja que amb poc em conformo? 

Tinc por, cosí meu, que si no li han dit res és perquè van veure aquí el gendre; si no 
és que la curiositat li amplia els objectes, i li fa veure una vela de creu en una 
insignificant cangrea. De totes maneres procuraré de no posar més folre a la present, i a 
la primera brisa que bufi em faré a la mar. ho dic jo, i segueix ella. 

Procuraré indagar alguna cosa, i posar-te’n al corrent, si la cosa s’ho mereix. De 
moment allà s’estan ficats, mentre tu estàs caminant per entre boscos de sureres, sense 
haver pres xocolata, ja que no en vas prendre abans de sortir, i sense haver esmorzat, ja 
que un altre es va menjar el teu esmorzar, i esperaràs amb ànsia l’hora de dinar. Què 
estaràs pensant en aquest moment? Voldria veure’t per una clariana del bosc que 
travesses, i m’afiguro que estaràs dormint la sesta de l’ovella, que és la pitjor, perquè es 
fa amb l’estómac buit. 

T’adverteixo que, anant de viatge, procuris tenir ben premuda i subjectada la 
butxaca, no fos cas que en despertar-te a deshora et trobis sense, que és el pitjor mal que 
li pot esdevenir a un que viatja, i més si com tu té el costum d’adormir-se sobre les 
penyes i al costat dels precipicis.  

De manera que adéu, i mantén-te bo. Si aquesta carta no la reps quan arribis al teu 
destí, culpa, no a mi, que l’he dictada molt de pressa, sinó al meu gendre, que li ha 
donat per escriure-la molt a poc a poc. Al migdia surt el correu, i li encarrego al susdit 
que li porti sense tardar; però ell em diu que encara tindrà un bon espai per afegir-hi una 
postdata. T’encarrego que pels pobles per on passis no et descuidis de visitar les 
esglésies ni d’escriure’m quines imatges de sants s’hi veneren, quines relíquies es 
conserven, quins sermons has escoltat, si et van semblar bé, si n’has sortit edificat i 
devot, i sobretot digues-me si et vas posant més alegre del que sols estar. No sé perquè 
has d’estar trist: què et falta? Un bon fuet amb el qual donar-te una bona surra quan et 
trobin embadocat i fet un estaquirot. No t’oblidis de la teva bona tia. 

MARIA 
 
P. D. Això del fuet i companyia no és meu; això sí que ho és. Acabo de sortir de casa 

teva; els tres de la conferència encara hi eren, i no s’han fixat en mi, o han fet com que 
no se n’adonaven. Sospito de no sé quina cosa. Les teves respostes no van poder 
tranquil·litzar-me més que durant algunes hores, i els meus temors d’ahir em tornen a 
fer pensar. Em poso trist. Què diantre! pit a l’aigua. El que sento és que estic a la quilla. 
Però ¿per què no parlo clar? Si és sí, bé, i si no, netejo els fons, espero el primer vent en 
popa, i me’n vaig a cercar fortuna. Teu, 

ANSELMO 
 

 
CAPÍTOL XXVII 
Francesc a Manuel 



Dijous 12, a les nou de la nit 

Nebot meu: Et mano que oblidis tot el que t’he dit aquest matí. També et mano que 
segueixis totalment les instruccions que el teu oncle el pare Narcís em diu que t’ha 
escrit. Ell, que des de molt  jove va aprendre a vèncer-se a si mateix, és més propi que 
nosaltres per donar-te consells. Jo, de tant que em domino en les ocasions petites, crec 
que esgoto les forces que necessitaria per dominar-me en les grans. No valc res en 
comparació amb ell. Quan li he explicat el meu enuig d’aquest matí, m’ha dit que les 
paraules dures engendren passions dolentes. O sigui, que et defensa, i diu que t’he ofès, 
de manera que quasi em mourà a demanar-te perdó. Creu que jo t’obligo a seguir els 
estudis d’advocat. Segueix la carrera que més t’agradi, Manuel, o aquella que Déu 
t’inspiri. Avui no he fet res, i estic molt cansat. Adéu, fins demà que continuaré. 

Divendres 13, a les cinc del matí. 
Repeteixo que ja no has de pensar en allò d’ahir... Com si res no hagués passat. El 

paratge al qual t’envia el teu oncle matern ha d’agradar-te segons diu ell. Si practiques 
l’oració, tingues-m’hi present, perquè ho necessito. Sento no haver consultat a temps 
totes les meves coses amb el reverent: potser no t’hauria donat cap disgust, i no sentiria 
jo cap pesar en aquest moment. No pensis que tu m’has disgustat. Les meves penes 
neixen d’una indecisió que per a mi és la més grossa de totes. Preguntaré si algú et va 
veure pel camí, i em dóna notícies teves. 

Divendres 13, a les onze del matí. 
Serà veritat? Diuen que el contagi s’ha declarat en aqueixa d’una manera terrible. 

Acabo d’enviar un missatger amb l’ordre que torni amb tu, però m’ha dit que a la ciutat 
no entraria, i per si no et troba pel camí, aquí tens la còpia de la carta que per a tu li he 
donat: 

“Estimat Manuel, torna amb el dador; torna als braços de la teva família, que els té 
oberts per abraçar-te” 

 
Divendres 13, a les dues de la tarda. 

 
Així que rebis aquesta carta ves a veure el meu corresponsal que ja està avisat, i et rebrà 
bé. Fes el que ell et digui. Té l’ordre de donar-te el que necessitis. No has de fer més 
que presentar-te. La seva casa té vistes al mar i també  jardí. Sobretot surt de qualsevol 
hostal on estiguis. L’aire que en ells es respira és sufocant; els dormitoris són petits, 
malsans, poc ventilats. Encara que hagis fet alguna bestreta a l’hostaler, deixa-ho córrer 
i ves-te’n a on et dic.  

Estic pensant que tal vegada no trobis el meu corresponsal a la ciutat,  en aquest cas 
voldrà dir que haurà sortit cap a un poblet a unes dues milles d’aquí. No és un poble, és 
un monestir dintre del clos del qual hi ha diverses cases habitades per particulars. 
Sortint de la ciutat per la porta de Sant Antoni, agafes a la dreta un a senda que et 
conduirà, no perdent de vista una muntanya sobre la qual veuràs una ermita, en un poble 
reduït; quan hi siguis agafes a l’esquerra un camí que condueix a Pedralbes, lloc retirat, 
fresc, propi per a la meditació. Allà t’informaran del meu corresponsal, si no el trobes a 
la ciutat, carrer i número que al peu et marco. A onsevulla que el trobis tindrà ja notícies 
meves. 

En el suposat cas que hagués succeït en la seva família alguna desgràcia, cosa que 
espero en Déu que no serà, en aquest cas... Però el reverent arriba i el consultarem. És la 
tercera vegada que entra avui en aquesta casa. Tothom pregunta per tu. Tots volen sortir 
a rebre’t. Tots creuen que no pots tardar, perquè les notícies que de per allí van arribant 
són molt tristes, i ens posen a cada moment en una nova consternació. No siguis mal 
fill. 



Divendres 13, a les deu de la nit. 
 
Per més que vulgui no puc descansar. M’he hagut de llevar per escriure’t. Quasi tots 

els nostres coneguts tenen notícies que els seus amics estan abandonant la ciutat i han 
sortit al camp. Per això no puc indicar-te una altra casa on anar, si és que en la que 
t’indico ha ocorregut alguna desgràcia. El teu oncle matern diu que  facis els passos que 
jo et recomano, i que en tot cas sempre queda el recurs que ell et va dir en la seva carta. 
Diu que ell no tindrà cap problema per anar-t’hi a cercar. Si et sents indisposat escriu de 
seguida dues línies per tal de saber on ets. La millor medicina per aquest mal és anar a 
respirar els aires del camp. Quan penso que en aquest moment hauràs entrat ja a la 
ciutat, no puc més amb el meu dolor, ni puc escriure’t amb calma. 

Si creus que algú no et vol aquí, t’enganyes; voldria que poguessis veure’ns, que ens 
haguessis vist ahir i avui per canviar d’opinió. El teu reverent oncle està disposat a fer 
per a tu allò que ningú altre faria. Vol assegurar el teu futur. Jo faré el que ell vulgui. 
Anomena’l pare, perquè és impossible que un pare t’estimés més. Ja coneixeràs més 
endavant les seves intencions. Vol fer-te feliç, i no et dic res més. 

Truquen, i és molt estrany en aquesta hora. 
És un encàrrec del mateix de qui et parlava. Em diu que el capellà que s’encarrega 

d’una capelleta molt venerada, anomenada de la Bona Nova, és molt amic seu, que 
acaba d’escriure-li, i que et donarà bona acollida si el vas a veure. Afegeix que 
l’esmentada capelleta es troba a un quart d’hora del poble que et vaig dir, però no del 
costat de Pedralbes, sinó de l’altre i quasi al peu del Tibidabo. 

Elegeix, doncs, i no permetis que romanguem en una ansietat que ens és a tots molt 
penosa. És impossible que no conservis algun d’aquells sentiments tendres que ens fan 
oblidar totalment les injustícies rebudes, i ens obliguen a pensar només en el bé que ens 
han fet. 

No puc més, i he de deixar la ploma. Tu comprens millor que jo el que no encerto a 
expressar-te. 

 
Dissabte 14, a les sis del matí. 

 
Les notícies que ens arriben de la ciutat són cruels. Aquestes són les últimes línies 

que afegiré a la carta. 
Manuel estimat, quan el teu pare partí per al seu últim viatge, conversant sobre les 

vicissituds de les coses humanes. “—podríem fer un conveni, va dir-me, i els dos 
restaríem més tranquils.” “—quin?” vaig preguntar-li. “—És molt senzill, va dir-me; si 
tu mors, jo adoptaré la teva Adela, i si jo falto primer, tu adoptaràs Manuel.” Ens vam 
donar les mans en senyal de mutu consentiment, i es va fer a la vela per al viatge del 
qual no va tornar. Això només ho sap Déu. A tu t’ho dic perquè vegis que agafant-te 
com a fill no he fet més que complir amb un deure. Ell hagués fet el mateix amb la teva 
cosina. Ara bé, la imatge del teu pobre pare la tinc sempre a la vista que em diu: 
Haguessis deixat marxar  la teva filla? ¿No procuraries per tots els mitjans arrencar-la 
dels braços de la mort que l’amenacessin d’ofegar-la? 

Oh! torna, fill meu i no omplis de desconsol la meva vellesa. No permetis que un 
ancià vessi llàgrimes en va. 

Ara estic més tranquil, perquè em sembla que ja t’he dit tot el que t’havia de dir. 
Crec que et veig llegint aquesta carta i abraçant’hi, i besant-la, com si m’abracessis a 
mi. Entenc que devies patir molt. No he patit jo també? No pateixen tots els que 
m’envolten? ¿I no està a la teva mà donar-nos una d’aquelles alegries que són tant més 



estimades quan els sofriments han estat més dolorosos i més profunds? De tu l’espera el 
teu oncle 

FRANCESC  
 

 
CAPÍTOL XXVIII 

Adela a Manuel 
Dijous 12, a les cinc del matí. 

Germà meu, agafo la ploma no sé per què, i em dirigeixo a tu i tampoc sé per què. És 
que potser et vull escriure? Però, què he de dir-te si ara acabo de parlar amb tu? A mi 
m’hauria agradat no deixar-te tant aviat en el jardí; però em va semblar que sentia 
fressa, i sóc tan espantadissa que m’he posat a córrer. Encara ara estic tremolant: no sé 
si és perquè t’escric. Digues-me, no pot una germana escriure al seu germà? I a 
nosaltres ens han dit sempre que ho érem. Ni aquesta reflexió em tranquil·litza. Mira si 
estic torbada que acabo de llegir aquesta mica que porto escrit, i les paraules que he 
posat entre línies me les havia empassat. Si per casualitat no ho torno a llegir t’hauries 
quedat sense saber-ne el sentit. 

Ignoro si el que escric formarà finalment una carta, però tinc necessitat d’escriure; si 
no parlo amb tu, em dirigiré a mi mateixa, explicant-me tot el que penso i faig, una 
vegada perduda aquella intimitat que amb tu em donaven els dibuixos i les flors. 

Em sembla que veig el carruatge en el qual et vas allunyant. Per què et separes de la 
teva germana? Mireu quina pregunta tan nècia. Això he d’esborrar-ho si és que arribo a 
posar en net aquest escrit. Doncs no, que t’estaries tota la vida regant el jardí i mirant els 
núvols. Però que penses en aquest moment? Em jugo el que vulguis que no penses en 
res. Jo he de pensar en alguna cosa encara que no vulgui. 

Vaja, que el que per a mi passa és massa dur per no queixar-me. Jo respecto molt 
aquest home, i si volen el veneraré i l’estimaré com si fos un altre pare meu; però casar-
me amb ell? No sé com Déu ha pogut permetre que el meu pare concebés aquesta idea. 
Quina necessitat tenen de casar-me? No estic bé com estic? Ambiciono jo alguna altra 
cosa? Els he dit que no estigués contenta d’estar al seu costat, i d’obeir-los en tot allò 
que els plagués manar-me? 

No sé que donaria jo ara perquè l’àngel de la guarda del meu pare, ja que cadascun 
de nosaltres en té un, li parlés a l’oïda i li digués: Què és el que fa? Per què no sap que 
seré infeliç i que em sacrifica? Si li arribessin a dir això, ràpidament canviaria 
d’intenció, n’estic segura. 

Quan veig que sóc tant desgraciada, i que a pesar de tot a penes em queixo, m’enfado 
molt amb tu, germà meu. Quines penes tens tu que es puguin comparar amb la meva? I 
no obstant, tan amoïnat i taciturn, i fet una fúria. Diràs que et casen a pesar teu amb els 
teus estudis. Però tu pots deixar-los quan vulguis, i si no avui, demà. Però jo no podré 
deixar aquell amb el qual em casen, sinó és deixant la vida. 

Això sí, segons la meva mare seré la dona més feliç del món. Ho diu a les seves 
veïnes, a les seves conegudes, a tots els entrants i sortints, de manera que la meva 
felicitat va en boca de tots.—Oh! és un home de bé a carta cabal.—La felicitat ens entra 
a casa sense merèixer-la.—No puc fer més que alabar-lo.—Vaja, si és un portent! I 
d’aquesta manera em tanca la boca perquè no pugui dir la meva opinió, encara que si la 
tingués oberta tampoc la diria. 

Estic ennegrint aquest paper, i cobrint-lo de nicieses. No t’estranyis, perquè, des 
d’ahir, tinc el cap tan espès que jo mateixa no em conec. Tu que saps més que jo, no 
podràs dir-me si hi ha alguna llei que ens obligui a casar-nos? Perquè ells ho fan com si 
no hi hagués cap dificultat; i diuen que ho fan, i els que els senten no se n’estranyen. És 



que sóc un moble, Déu meu, que em diuen aquí no estàs bé, i em porten a un altre lloc? 
I encara enhorabona si em tractessin com un moble i em diguessin queda’t en aquest 
racó, que d’allà no em mouria. Però em diuen més, ja que m’obliguen a voler bé i molt 
al mateix a qui m’entreguen lligada de peus i mans, i diuen que he de viure a soles amb 
ell, separant-me de les persones a qui més entranyablement estimo. 

De moment, ja m’han separat de tu, a qui he estimat sempre molt. Ai! germà, tal 
vegada l’afecte que et tinc és la causa que no en pugui estimar un altre, perquè tu ho 
hauràs vist en tot, i jo ho experimento ara, que, posant massa amor en alguna cosa, les 
altres es miren amb indiferència. I jo ara més que mai m’adono que t’estimo 
extraordinàriament. Altres conegudes més s’han separat dels seus germans, i no per això 
s’han quedat menys alegres; però no sé pensar més que amb tu quan no penso en la 
meva desgràcia; i et dic la veritat, que si no m’haguessis assegurat que ja mai no 
atemptaries contra la teva vida, la tristesa m’hagués consumit. Per què he d’estimar-te 
tant, germà meu, i això que has estat tan dolent amb mi? No t’enfadis: el passat, passat 
està; però et confesso que si l’enuig d’ahir a la tarda hagués durat una mica més, hagués 
acabat per  no estimar mai més a ningú. Però després vaig veure que tu no vas voler 
ofendre’m, i ja que vaig ser tan ximple que vaig venir a destorbar-te i distreu-re’t en les 
teves meditacions, va ser just que em castiguessis en el que més sento. Però tu has 
d’esmenar-te, perquè tens tanta empenta que qualsevol et prendrà per un boig. T’ho dic 
perquè t’estimo molt, i que sentiria no estimar-te. I de veritat en aquell moment em 
semblaves tan detestable que no m’era possible d’entendre perquè no t’avorria. 

Sortosament tu tornes tan aviat a sortir dels teus errors com jo dels meus disgustos, 
per la qual cosa conec que tens un fons excel·lent i t’estimo encara més. Ai! quins dies 
tan feliços hem passat! Per què no podien durar tota la vida? Per què ha calgut que tu 
t’absentessis, i que jo també abandoni aquesta casa, i aquest jardí en el qual vaig passar 
amb tu unes tan delicioses hores? Les papallones es passejaran ja quan vulguin, que ni 
tu ni jo no les perseguirem. Les cuques es menjaran les nostres plantes. Les formigues 
acabaran d’exterminar-les. Ja no tinc compassió ni a la rosa, ni a la mateixa sensitiva, i 
si han de morir que sigui aviat i que no pateixin. 

Germà meu, per a mi no desitjo la mort, no, perquè sé que és gran pecat desitjar-la; 
però digues-me si és molt agradable la vida que m’espera. 

Veritablement sóc jo la boja. La meva intenció era escriure’t per donar-te ànim, i et 
parlo només de nicieses que ni van ni vénen. Em temo que ja no en faré prou esborrant 
alguna línia, sinó que hauré d’esquinçar tot el que he escrit. I el que em passa és que 
tinc paciència per escriure, i no en tinc per llegir el que he escrit. En fi, si arriba aquest 
paper a les teves mans, riu-te’n de mi tant com vulguis; rient és com em pots donar 
l’única alegria que puc tenir. 

Moments hi ha en què em sembla que he de fer algun esforç per sortir de la situació 
en la qual em trobo. Aleshores em passejo, faig dues o tres carreres pel jardí, vaig i vinc 
sense un objectiu determinat: jo mateixa miro de convèncer-me que parlaré amb el meu 
pare i que li diré francament el que em sembla. Què li diré? I pensant en el que li diré, 
m’assec altra vegada, i ni  dic ni faig res. 

Altres vegades, i quasi no m’atreveixo a dir-t’ho, em venen ganes de plorar, i em 
quedo tan oprimida de cor, que per respirar bé necessito aixecar-me i obrir la boca; i tot 
i així no puc reprimir-me del tot. Vols creure que dues vegades he hagut de deixar la 
carta per desfogar la meva pena? Tu la llegiràs rient-te de les faltes que hi trobaràs. Sí, 
riu-te’n, que jo també estic per fer el mateix. Riguem-nos-en de tot. Tot ha de passar per 
nosaltres, tant si plorem com si riem. Tu de la mateixa manera haguessis marxat rient 
que plorant. A mi m’han de casar tant d’una manera com de l’altra. Oh! germà meu, 
quin riure! Però, on és el meu riure d’altra temps? On és aquell riure alegre que em 



produïa quan et feia alguna broma de la millor manera que sabia? El riure d’ara em fa 
mal: no puc riure. 

És possible que en tan poc espai hagi canviat la meva condició de tal manera que per 
a mi mateixa em sembli desconeguda? Què hi ha dintre meu que no se m’adapta? Em 
posaré malalta. I per què no? Seria un bé per a mi. Voldria posar-me lletja, horrorosa, 
perquè ningú no volgués casar-se amb mi. I com fugirien de mi! Doncs facin-se càrrec 
que ho sóc, i que em deixin. Però aleshores tu també menysprearies la teva germana, i jo 
ho perdria tot. 

ADELA 
 
 

CAPÍTOL XXIX 
Adela a Manuel 

Dijous 12, a les onze del matí 
Germà meu: m’acaben de passar coses estranyes. Ajuda’m a pensar , i a explicar-me-
les. Cop saps molt bé, el meu pare a penes parla. Avui, no només s’ha llevat callat, sinó 
trist. A l’hora d’esmorzar quasi no vaig atrevir-me  a mirar-lo a la cara; però em va 
semblar que ell em mirava molt, i em devia enrojolar. Jo pensava entre mi que fora bo 
que en aquell moment el seu àngel de la guarda li inspirés alguna cosa en favor meu, o 
que el meu àngel i el seu s’aliessin per no fer-me desgraciada. Però el meu pare no em 
va dir res. 

Poc després va arribar “el meu gendre”, com diu la meva mare, i saludant-lo tan bé 
com vaig saber, me’n vaig tornar a parlar amb tu, i la meva mare amb el “seu gendre” es 
va quedar en el menjador, mentre el meu pare anava d’una banda  a l’altra de la casa, 
sempre silenciós i emmurriat. 

Aquí entra la cosa interessant. El teu oncle Narcís, que no té parentesc amb nosaltres, 
són mol comptades les vegades a l’any que ve a casa, encara que, això sí, és molt amic 
de tots; i les vegades que ve li diu a la meva mare que les seves visites són de metge, 
curtes i a peu dret. Però avui no ha estat així, sinó que avui ha fet una visita llarga, no 
dret, sinó asseguda i passejada de mil maneres. Primer ha estat en el jardí en conversa 
molt animada amb el meu pare, després se n’ha anat amb ell a la seva habitació, i per fi, 
quan vaig sentir passos en el jardí i vaig creure que marxava, el vaig veure entrar a la 
meva habitació. 

T’estava escrivint, i em vaig quedar com esbalaïda. Va dir-me que el meu pare volia 
parlar-me, i em va aconsellar, amb l’amabilitat que tots li coneixem, que li contestés 
amb tota la franquesa que em fos possible a tot allò que em preguntés. Tot seguit vaig 
passar amb ell a l’habitació del meu pare. Aquest es passejava amb el cap baix, sense 
recolzar-se com altres vegades en el seu bastó. Va semblar que no ens veia entrar, o al 
menys no ens va mirar, ni va deixar de caminar acompassadament. 

El bo del cas va ser que el pare Narcís es va posar també a passejar per la sala, de 
manera que, quan un venia d’un extrem, l’altre hi anava, i jo vaig quedar-me al mig, 
aturada i sense atrevir-me a mirar-los. Ja començava a cansar-me, i més veient que no 
deien una paraula, quan el meu pare, sense aturar-se ni girar-se, em va dir: 

--Saps, Adela, que hi ha qui pensa que et casaràs a disgust? 
No vaig saber que respondre, perquè directament no em preguntava res, i si hagués 

obert els llavis, segur que no hagués trobat més paraules que les que “ho endevinava”. 
Aleshores el teu oncle matern es va aturar davant meu, i va dir-me: 
--No t’estranyis de la pregunta del teu pare, Adela; jo, com amic de tota la família, i 

que a tu t’estimo molt, no estaré tranquil fins que senti de la teva boca que el casament 
que vas a fer és enterament al teu gust. 



Els dos van continuar el seu passeig, i jo em vaig quedar al mig com abans, i tampoc 
vaig dir res. 

Finalment, el teu oncle matern es va tornar a aturar, i mirant-me em va dir:  
--I bé, Adela, què respons a la meva pregunta? 
El meu pare, sense aturar-se ni mirar-me, va dir aleshores: 
--Va, parla amb franquesa, filla meva. 
--Jo, vaig contestar, faig sempre contenta el que és del gust del meu pare. 
--Ben dit, va dir el meu pare. 
--I fas molt bé, va afegir el teu oncle, perquè l’amor que ens tenen els nostres pares 

es paga amb un altre amor, i els sacrificis que varen fer per a nosaltres és just de pagar-
los amb altres sacrificis. Ho creus així? 

--Certament, li vaig respondre. 
Amb tot això el meu pare no va dir res. 
--En aquest cas, continuà el teu oncle, encara que fos per a tu el més gran sacrifici 

casar-te, ho faries de gust per tal d’acontentar el teu pare. 
--Certament, vaig respondre jo. 
El meu pare va començar a recolzar-se en el seu bastó, com si marqués amb ell el 

compàs dels passos que feia. 
Jo estava més ximple que mai. Voldràs creure que el teu oncle, tant vell com és i 

cascat, vaig arribar a figurar-me que era veritablement l’àngel de la guarda l’auxili del 
qual jo havia invocat? Vaig restar una bona estona mirant-lo, i em va semblar la cosa 
més bonica que he vist a la meva vida. Ell em preguntava de manera que jo podia 
respondre sense comprometre’m, i la veritat que amb el que havia dit em semblava 
suficient perquè el meu pare medités bé el que cregués convenient que havia de fer amb 
mi. 

Però, no es va acabar aquí la conversa. 
El teu oncle es va asseure amb molta calma, i fixant en mi els ulls com si em protegís 

amb la seva mirada, va dir: 
-Ets una filla excel·lent, Adela, perquè compleixes amb la teva obligació; i el teu 

sacrifici, si és que el fas, pot ser acceptable als ulls de Déu. I no dubto que així com ets 
bona filla, seràs bona esposa. Per això segon mana Déu una cosa, i és que el cor de 
l’esposa pertanyi i sigui de l’espòs. I ara et pregunto: tens el cor disposat per donar-lo al 
teu espòs? 

Germà meu, aquesta pregunta em va fer perdre els estreps. Sense saber què em feia 
vaig haver de posar-me el davantal als ulls, i plorant i sanglotant vaig respondre que el 
meu cor l’entregaria a aquell que el meu pare em manés. 

--Prou, Adela, va dir el meu oncle; retira’t 
I jo vaig sortir de l’habitació, i aquí em tens una altra vegada. 
He estat ben bé un quart d’hora sense poder agafar la ploma. Mira que si és cert el 

que ha dit el teu oncle, i segurament ho deu ser quan ell ho diu, jo em trobo en un 
entrebanc del qual m’és impossible de sortir. És a dir que si em caso no només he de 
donar-li la meva mà sinó també el meu cor? Però si això no fa per a mi; si per més 
esforços que faci no venceré mai la repugnància que tinc a casar-me; què he de fer?. Jo 
li donaré la meva mà, si m’ho manen; diré que sí a tot; però, quin poder tinc jo sobre el 
meu cor per fer que n’estimi algú  de bon grat o per força? És inútil de pensar en 
aconseguir-ho. Quan jo més digui que sí, el meu cor dirà que no, i punt i final. Doncs no 
és poc caparrut el meu cor! Ahir mateix vaig adonar-me que res no podria en contra 
seva. Jo prou vaig entestar-me que no havia de perdonar-te per la teva bogeria, i ell es 
va fer fort perquè oblidés el greuge. Jo que no, ell que sí; fins que es va fer passar la 
seva, perquè ja em pujava la febre.  



I si el precepte canta el que diu el teu oncle, això no té solució: o no em casen, o la 
meva submissió se’n va per un costat i el meu cor per una altre. 

Ara digues-me tu si entens el que significa l’escena que acabo de contar-te, podent-te 
assegurar que en la meva relació no n’he tret ni afegit una síl·laba. El que vaig poder 
traslluir fou que el meu pare tenia una opinió i el meu oncle una altra, i que tractaven 
d’aclarir-les i de veure quina de les dues era la més fundada. Ja has vist que poca cosa 
vaig poder dir-los, ja que tal vegada quan més serenitat necessitava, no vaig poder 
contenir el plor. Així que s’hauran quedat com estaven. No obstant, el seu diàleg encara 
continua. Potser tornaran a cridar-me. Oh! si ho fan, segur que els diré l’evangeli: de mi 
poden disposar, del meu cor no. 

Una cosa hi he d’afegir. El meu pare, tot i que l’estimo molt, em fa por quan el veig 
tan silenciós i tan seriós; de manera que a soles amb ell no m’atreviré a dir una paraula, 
i ni tan sols podré plorar; però si també hi ha el teu oncle, ja és una altra cosa, i tindré 
ànim, perquè la seva bondat m’inspira tanta confiança, que si em pregunta diré el que 
sento. 

Ara surt de l’habitació del meu pare. Entrarà? Doncs no, que se’n va al menjador, 
sens dubte per veure la meva mare; així és; amb ella si que fa la visita del metge. Ja 
s’acomiada. Malament, molt malament per a mi si el meu pare em crida. Ja em poso a 
tremolar. Vaig a fer una volta pel jardí, no sigui que es pensin que no vull veure ningú. 
Pobre jardí! Qui et va veure ahir i et veurà demà? No vull que hi quedi ni una flor. De 
totes elles  en faré un ram per a l’ermita de Sant Elm. Serà el de l’acomiadament. Posaré 
totes les flors barrejades tan confusament com pugui. Però no: les distingiré per colors, 
formant diverses tires espirals que es vindran a perdre en una base composta de 
passioneres. D’aquesta manera ningú no podrà desfullar davant meu cap de les flors que 
tu tant vas estimar. Després ja no hi haurà més que rames estèrils privades de la bellesa 
dels seus adorns; i després s’aniran amuntegant al peu dels troncs les fulles marcides i 
seques. 

ADELA 
 

 
 

CAPÍTOL XXX 
Adela a Manuel 

Dijous 12, a les deu del matí 
Germà meu: tots dormen menys jo, que em poso a parlar amb tu. He de fer-te una 
confiança, i la faré només a tu. És una altra cosa estranya que m’ha passat, avui que 
plouen sobre meu estranyeses. No he fet bé? em pregunto a mi mateixa, i em responc 
que ningú com tu podrà dir-m’ho. Digues-m’ho francament; perquè si hagués obrat 
malament, tot seguit esmenaria el fet. Però jo estic que he obrat tal com ho havia de fer, 
i en iguals circumstàncies tornaria a fer el mateix mentre no em convencés que estava 
en un error, cosa que dubto molt. 

El ram concebut l’he acabat després de dinar, i amb la meva mare hem anat a Sant 
Elm per entregar-lo al bon Antoni. Pel camí se’ns va ajuntar una coneguda de la meva 
mare, cosa que em va alegrar molt, perquè així vaig poder avançar-m’hi, formar un altre 
ram amb la flor de ginesta que trobava pel camí, i pensar en tu. De veritat et dic que per 
més que faci no encerto a descobrir perquè t’estàs tantes hores embadocat mirant el mar, 
i el núvols, i les estrelles. O tens més bona vista que jo, i veus en aquestes coses el que 
jo no veig, o la teva contemplació no és res més que peresa. De mi sé dir-te que la teva 
arrufada de celles m’espanta més que les onades i els núvols, i que llegeixo més coses 
en una mirada teva que en els astres. Digues-me beneita i nècia ; però t’asseguro que 



mai no em passaré dos minuts en el que tu inverteixes dies enters. En dos minuts em 
diuen aquelles coses que són molt grans i jo molt petita; i si m’estigués  mirant-les més 
temps, sempre em dirien el mateix; al contrari de les teves mirades, de la teva fesomia i 
de les teves accions, que a cada moment em diuen alguna cosa nova. Per això tinc por, i 
de veritat, que qualsevol dia et tornes boix rematat, perquè crec que per tornar-nos bojos 
no tenim més que pensar sempre en una mateixa cosa. Això és el que vaig pensar a la 
vista dels llocs que escollies per a les teves meditacions, veient que en ells m’era 
impossible pensar en altra cosa que no fossis tu. 

Fins aquest moment tot anava bé, doncs jo,  encara que molt acompanyada, anava 
sola. Però, vet aquí que vam sentir veus que van fer que ens aturéssim un moment. Eren 
“el meu gendre” de la meva mare que venia a la nostra recerca. Es va ajuntar amb 
nosaltres, o millor dit amb mi, ja que es va posar al meu costat. No sé el que em va dir 
al principi, ja que em vaig torbar tant que ni sentia, ni pensava en res; de manera que, 
sens dubte veient que jo no li contestava, va continuar caminant al meu costat, però 
sense dir-me una paraula. Vaig pensar que podria enfadar-se, i que tindria molta raó, i 
això em va fer pena. Vaig intentar dues o tres vegades dirigir-li la paraula, ja que em 
tocava a mi per cortesia de fer-ho; per en voler provar-ho vaig ser tan desgraciada, que 
no vaig trobar cap frase amb la qual poder entaular una conversació. L’última vegada 
que ho vaig provar només vaig poder exclamar tontament: Quina olor de ginesta!... Ja 
t’he dit que jo en portava a la mà. 

Ell no va fer cas de la meva torbació, ni de la meva ximpleria, i es va mantenir callat 
una bona estona fins que, en girar un turó, va dir-me: 

--Si no em fes por de molestar-te, Adela, et parlaria de coses que al dos ens 
interessen molt. 

--Mai no em molesteu, li vaig respondre. 
--Cansat de la vida que porto, va continuar, he volgut quedar-me a port, i et vaig 

demanar als teus pares, els quals van dir-me que sense cap dificultat podia ancorar. 
Suposo que te’n parlarien. 

--Ahir al matí me’n parlaren, vaig dir jo. 
--I què van dir-te, a veure, Adela? em va preguntar. 
--Van dir-me que em convenia de casar-me amb vos. 
--I què vas respondre tu, si te’n recordes? 
--Jo vaig callar. 
--Està clar que si vas callar, va continuar, degué ser perquè no pensaves sentir el que 

vas sentir, i no estaves preparada per respondre. Però ara suposa que t’haguessin donat 
temps, què haguessis contestat? 

--Hagués contestat, vaig dir sense vacil·lar, que la voluntat dels meus pares era la 
meva. 

--Mal dit, replicà el pilot en to festiu, suposo que per guanyar la meva confiança; mal 
dit, perquè tu t’has de casar, no ells. 

--Una filla ha d’obeir, vaig insistir. 
--Cert, va afegir, que el pares són el timoner de les seves filles, i que així com el 

vaixell obeeix el timó i les veles, així obeeixen les filles als seus pares; però, s’entén 
que aquell obeeix fins on pot obeir, i si es tomba, adéu vaixell; i de la mateixa manera 
les filles obeeixen fins que volen casar-les a disgust, perquè aleshores s’acaba 
l’obediència quan s’arriba a un impossible. 

Això que ell deia m’agradava molt, i en el meu interior jo era del mateix parer; però, 
esperant que ell vingués a una conseqüència més propera, vaig callar. Ell, per la seva 
part, esperava que tal vegada jo manifestés la meva opinió sobre el cas, i va callar una 
estona. Però al final, veient que jo no responia, va dir-me: 



--Creus que una filla ha de portar l’obediència fins el punt de casar-se a disgust? 
--Crec, li vaig contestar, que a una filla no li toca més que obeir. 
--Fins i tot en un cas així? va insistir. 
--Sempre, vaig dir jo. 
--T’enganyes, Adela, em va dir amb un to molt viu, i el teu error és deplorable. 

Escolta’m bé. Si el teu pare et manés matar un home, perdona’m l’expressió, ho faries? 
--Ni el meu pare, vaig contestar jo, podria manar-m’ho, ni jo obeir-lo. 
--Agafada et tinc, va continuar; heus aquí com no sempre la filla ha d’obeir el seu 

pare. I digues-me ara, no clavaria una daga en el cor d’un home aquella que s’hi casés a 
disgust? Perquè ell busca en la dona un afecte, i n’hi donarien una amb odi. 

--Un odi! vaig exclamar jo; ja mai. 
--I si no és un odi, va dir ell, serà una falsedat. Però tu, Adela, no pots ser capaç 

d’odi, ni de falsedat, ni d’engany. Digues-me, doncs, una sola cosa; respon-me amb el 
cor, perquè crec que bé mereix no ser enganyat aquell que posa tot el que te i fins i tot la 
seva felicitat en els llavis d’una dona. Suposo que et casaràs amb mi. 

--El dia que el meu pare ho ordeni, li vaig respondre. 
--Si et deixessin lliure l’elecció, va dir-me, m’elegiries a mi o un altre? 
--Ningú, vaig contestar-li jo amb enteresa. 
--I em donaràs la teva mà, va preguntar, tot i creure que no pots ser feliç amb mi? 
--És veritat, vaig respondre. 
--Gràcies, Adela, va dir-me. 
I besant-me la mà, va continuar la conversació en el to més animat i més festiu que 

pots afigurar-te. Només que, amb la intenció de parar-se a examinar no sé quin arbust, 
va deixar que arribessin la meva mare i la seva companya, i amb un pretext ens va 
deixar. 

Em va saber greu haver-li parlat amb tanta franquesa; però tant hi va insistir, que em 
va posar en l’alternativa de dir el que vaig dir o de mentir. 

Ara espero que em diguis la teva opinió sobre la meva franquesa, encara que crec 
que ja és inútil que em diguis res, perquè ni ell tornarà a preguntar-m’ho, ni jo  penso 
donar-li ocasió de fer-ho. 

Mentrestant jo parlo amb mi mateixa com si no tingués son. I en tinc, germà meu; 
saps per què? perquè l’espelma que m’il·lumina es va acabant, i jo la miro, i quan torno 
els ulls al paper a penes veig el que he escrit. Llevat que ja t’he dit tot el que pensava 
explicar-te aquesta nit. 

Però no, alguna cosa em deixava al tinter, i ràpidament la vaig a treure  abans que em 
quedi a les fosques. 

No et fa vergonya, Manuel, que els estranys sàpiguen de tu el que haurien d’ignorar? 
Per què has de parlar amb les estrelles, i amb l’aire, i amb l’aigua, si ni et respondran ni 
t’escolten? Saps qui et sent sense escoltar-te? Altres que no són aigua, ni aire, ni 
estrelles, sinó ossos i carn, i que es riuran de tu, o et tindran per un boig. Ho dic perquè 
el bon Antoni, el vigilant de Sant Elm, em va preguntar per tu, i em va dir que què 
tenies ahir, ja que et va sentir com deies que eres el més desgraciat dels homes. Jo em 
vaig posar a riure, i li vaig dir que no s’estranyés dels teus soliloquis, que el que feies 
era composar versos. 

Això has guanyat; ja ets poeta. Però, per Déu, no tornis a exclamar-te d’aquesta 
manera. Fes com jo, posa les teves admiracions per escrit, i no les llegeixis després si no 
vols riure’t de tu mateix. Envia-me-les, que jo ho faré per tu. 

La llum s’extingeix per moments; ja la mà i el paper es queden a les fosques; això ho 
escric a les palpentes, i demà veuré si realment he format lletres o rúbriques. Adéu, 



germà meu: on sigui que en aquest moment et trobis, allà t’envio l’expressió de la més 
pura estima de què es capaç la meva ànima. Mantén-te bo i no facis bogeries. 

 
 ADELA 

 
 



                           
 
 

Fèlix Martí i Ambel, Barcelona 1938 
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I  HINDUISMES 
 
1  Salutació a déus antics 
 

L’aire mariner i l’absència d’aglomeracions a Mamallapuram, la ciutat de la 
costa de Tamil Nadu, l’estat indi més ric en arquitectura religiosa, convida els visitants 
a fer un tast de les joies d’un univers religiós exòtic i d’interpretació difícil. El conjunt 



arqueològic construït al segle VII pel Narasimha Varman I de la dinastia Pallava,  
convertit en espai museístic i protegit per la UNESCO com a Patrimoni Mundial, 
permet una introducció suau a la mitologia hindú en un entorn rocós privilegiat sobre 
una platja de sorra lluminosa. En destaca el relleu vertical de grans dimensions que 
representa la baixada del Ganges des del cel. L’erosió dels segles i de la humitat salada 
del mar no han deteriorat excessivament ni aquest relleu ni dels edificis del lloc. Hi ha 
cinc temples de pedres monumentals (rathas) que imiten els vehicles processionals de 
fusta amb representacions de la deessa Durga, els déus Xiva amb una cabellera elegant i 
Vixnu amb una corona cilíndrica. Hi ha tres temples excavats en coves i l’atrevit 
Temple de la Platja dedicat a Xiva i, al mateix recinte, una original escultura de Durga 
enfilada en el seu enorme lleó.  Deesses i déus acompanyaran els forasters en tots els 
seus itineraris per territoris configurats per practiques religioses celebrades en 
continuïtat des de fa milers d’anys. Les dinasties caduquen però els noms i les imatges 
divines són les mateixes. 

Els equilibris de gènere en el món de les divinitats és més reeixit que en el 
funcionament pràctic de la religió hindú. Els sacerdots dels temples són homes de la 
casta dels brahmans i les dones realitzen exclusivament serveis secundaris. A la societat 
índia la discriminació contra les dones és semblant i es combina amb les 
discriminacions imposades pel sistema de castes, la classe social i les diferències entre 
les comunitats. Amartya Sen, el Premi Nobel d’Economia de l’any 1998 i guardonat 
amb el Premi Bharat Ratna, la màxima distinció civil de l’Índia reivindica una tradició 
de dones importants en l’univers teològic, intel·lectual i polític indi des de l’època més 
antiga i afirma que el lloc de les dones en la societat índia presenta un balanç més 
favorable que en les societats colonitzadores. Actualment la presència de dones a totes 
les activitats emergents de la societat índia crida l’atenció. Però no s´observa un canvi 
semblant en l’àmbit de la religió tot i que han esdevingut universalment famoses 
algunes mestres espirituals. La condició de la dona a la majoria de les religions és un 
tema pendent i a totes les tradicions sorgeixen veus que fan propostes adequades. Les 
grans inspiracions religioses tendeixen a superar les discriminacions entre totes les 
persones humanes i afirmen que la seva dignitat radical no està condicionada pel fet de 
ser home o dona però algunes institucions religioses triguen massa a reformar-se.     
    
 
2 Devoció arriscada físicament 
 

El temple principal de les muntanyes de Tirumala atrau cada dia vint i cinc mil 
fidels del Senyor Venkateswara, anomenat també Balaji, una representació de Vixnu 
que és la divinitat que expressa la dimensió conservadora de l’energia còsmica. Els dies 
festius la quantitat de pelegrins passa dels cinquanta mil i arriba sovint als cent mil. Un 
exèrcit de sis mil funcionaris del Tirumala Tirupati Devasthanam (TTD) s’encarrega 
d’atendre els devots i d’organitzar les cues que permetran que tots s’acostin a la imatge 
de la divinitat. S’ha de preveure que el temps necessari,  des de l’arribada a la porta del 
temple fins poder veure la negra imatge de pedra,  no serà menor de dues hores i els dies 
festius durarà més de cinc hores. Els visitants que no són de religió hindú també son 
admesos fins al sancta sanctorun del temple a diferència del que passa en molts altres 
santuaris de l’hinduisme. El problema és sobreviure a les dificultats d’un laberint de 
corredors en unes cues compactes i uns espais atapeïts de fidels que estan delerosos per 
arribar a venerar la imatge i que empenyen desmesuradament.  En alguns moments 
costa respirar i un imagina que les masses enfervorides l’atropellaran de manera 
innocent i inapel·lable. Per sort algun devot que constata la teva tribulació t’agafa la mà, 



t’estira i et facilita l’accés al següent corredor que ja no trobes tan angoixant. Si eres 
foraster, la solidaritat experimentada durant el llarg itinerari et converteix en un pelegrí 
com els altres, sents l’emoció d’haver merescut una percepció adequada d’un espai 
sagrat i penses que els llocs sagrats de totes les religions deuen estar misteriosament 
connectats atès que et produeixen sensacions similars. Venkateswara també et pertany. 

Les enormes xifres de visitants de temples com el de Tirumala, a l’estat 
d’Andhra Pradesh, potser no son tan sorprenents en un país com l’Índia que ja ha 
superat els mil dos cents milions d’habitants però indiquen que l’hinduisme és una 
religió amb una vitalitat sorprenent. En tot cas, a tots els temples importants es poden 
observar instal·lacions preparades per acollir grans quantitats de devots, una 
organització acurada dels itineraris que faciliten l’observació (darshan) de la imatge de 
la divinitat  i programació dels actes cultuals i rituals als quals s’invita els pelegrins 
(puja o seva). La visita del temple es complementa amb diverses cerimònies de 
purificació entre les quals destaquen els banys rituals a les piscines sagrades (tirtham) o 
a les cascades de l’entorn. A Tirumala són molt populars els salts d’aigua de 
Papavinasanam, on es dutxen els fidels amb la creença que queden nets de tots els 
pecats. Els homes es posen sota la cascada només amb roba interior mentre les dones 
reben l’aigua completament vestides amb els seus saris de colors lluminosos. Una altra 
purificació freqüent és la tonsura completa dels cabells del cap practicada per fidels de 
totes les edats, tant homes com dones, i realitzada per dotzenes de barbers a les 
dependències dels mateixos temples. A Tirumala es recullen uns vuit cents kilos de 
cabells cada dia que, després de rentats, es venen als fabricants de perruques de diversos 
països. Són ingressos que s’afegeixen als donatius que, en diners o joies, ofereixen els 
fidels i que sumen més de vint milions d’euros d’ingressos anuals. El senyor 
Venkateswara resideix en el temple més ric de l’hinduisme. Ell mateix està revestit amb 
or i diamants.      
 
3 Temples gegantins 
 
 Els carrers de Srirangam, una illa fluvial molt propera a la ciutat de 
Tiruchirapali, són un desgavell d’autobusos, vaques sagrades, tricicles motoritzats o de 
tracció humana, carretons que ofereixen fruites, pastissets i begudes a preus baixíssims, 
plàstics, deixalles i milers de vianants que s’acosten o tornen del temple 
Ranganathaswamy. Ni la barreja ni l’atapeïment son exclusius d’aquesta illa del riu 
Kaveri, tan venerat com el Ganges, perquè el mateix es pot observar als carrers de tots 
els pobles de l’Índia. El que crida l’atenció son els nombrosos grups d’homes vestits 
amb roba negra i colles de dones uniformades amb altres colors que volen fer constar la 
seva condició de pelegrins. Van o venen del temple més gran de l’hinduisme i 
manifesten un entusiasme espectacular. També es veuen famílies senceres amb 
indumentàries semblants. Ranganathaswamy, com els altres grans temples enlluerna per 
les seves dimensions gegantines. El concepte de temple hindú no es pot comparar amb 
el de les esglésies cristianes. Els llocs de culte construïts pels cristians són sales més o 
menys grans amb algunes dependències complementàries. Els temples hindús, que fan 
pensar en el que deurien ser els temples representatius de la religió de l’Egipte antic, 
són autèntiques ciutats santes. Fins i tot els temples petits son espais mixtes que no 
solament faciliten la veneració dels déus sinó també l’acolliment dels devots que hi 
poden passar moltes hores per passejar, prendre banys rituals, descansar o dormir, 
menjar, i celebrar. Les dependències corresponents a les cuines i els menjadors dels 
temples més grans són també desmesurades. Els pelegrins, inclosos els forasters, hi 
poden dinar i sopar gratuïtament el menú vegetarià. S’asseuen a terra en llargues i 



ordenades files, els distribuïdors dipositen les racions individuals sobre fulles verdes de 
bananer, i mengen amb la mà dreta. 

L’estructura arquitectònica de Ranganathaswamy és la mateixa que la dels altres 
temples hindús però té les dimensions més grandioses. Està formada per set recintes 
rectangulars concèntrics als quals es va accedint per portals situats al mig de cada una 
de les quatre muralles que delimiten cada rectangle. O sigui que el lloc sant amb la 
imatge de Vixnu, reclinat sobre la serp sagrada de cinc caps, és accessible per quatre 
itineraris. Sobre els portals s’hi han edificat torres altes i molt ornamentades 
anomenades gopurams que fan visibles els temples des de molt lluny. 
Ranganathaswamy mesura 631000 metres quadrats i el seu perímetre 4116 metres. S’hi 
poden admirar 21 gopurams, el més alt dels quals té 73 metres, i 39 pavellons entre els 
quals destaca per la seva bellesa escultòrica el Pati de les Mil Columnes (en realitat 
953). Les persones que no són de religió hindú només són admeses als tres recintes més 
allunyats del lloc sant però poden pujar a alguns terrats des d’on es pot apreciar la 
magnitud del conjunt i identificar la daurada cúpula de la cambra de la divinitat. Les 
muralles dels set recintes deixen generosos espais de circumval·lació pel temple 
(prakarams), a l’aire lliure, que compensen la impressió de clausura que produeixen uns 
pavellons que són tots de planta baixa i on els fidels es concentren per accedir a les 
diverses capelles on veneren les múltiples imatges del panteó hindú. Als recintes més 
exteriors es troben vivendes pels sacerdots, botigues on comprar ofrenes, aliments i 
objectes pietosos. Potser el component més impressionant d’aquesta arquitectura 
religiosa són els llarguíssims corredors coberts amb imponents lloses de granit 
despullades o pintades amb colors molt vius que enllacen els pavellons. Caminar 
descalç per aquests corredors de centenars de metres et fa adonar de l’intent d’expressar 
la grandesa de la divinitat amb la desmesura dels recintes sagrats. 
 
4 Pregària vespertina a Xiva 
 

A només un kilòmetre del gran temple de Vixnu es pot venerar, al temple 
Jambukeshvara, una de les cinc representacions més valuoses de Xiva, la divinitat en el 
seu aspecte destructor i fecundant de l’univers. Els hinduistes afirmen que tant la vida 
còsmica com la humana estan creades per cinc elements que són l’aire, l’aigua, el foc, la 
terra i l’èter. Xiva encarna cada un dels cinc elements essencials en cinc diferents 
temples: l’aire a Sri Kalahasti, el foc a Tiruvannamalai, la terra a Kanchipuram, l’èter a 
Chidambaran i l’aigua a Tiruvanaikka al temple Jambukeshvara. Els visitants que miren 
per primera vegada una representació de Xiva queden sorpresos per la contemplació 
d’un cilindre vertical (lingam) erigit sobre un recipient circular (yoni) que són 
estilitzacions dels òrgans sexuals masculí i femení desproveïdes d’intencionalitat 
eròtica. Son evocacions de l’energia creadora i també i símbols de la fertilitat. El 
caràcter poc figuratiu del lingam fa pensar que les moltes imatges de les divinitats de 
l’hinduisme no impedeixen alts nivells d’abstracció que permeten als creients anar més 
enllà d’un politeisme ingenu. El culte a molts déus diferents més aviat s’hauria 
d’interpretar com a captació de les diverses manifestacions de la divinitat i de la 
dimensió divina que hi ha al fons de tota realitat. Xiva  mateix té noms diversos i es pot 
representar amb altres figures. La més fascinant és la de Nataraja, el dansaire còsmic de 
quatre braços, inscrit en un cercle de flames, que aixeca la cama esquerra amb un 
moviment d’elegància exquisida mentre amb la dreta trepitja el nan de la ignorància. 

Jambukeshwara té una solemnitat arquitectònica mesurada que el fa molt 
atractiu. El complex inclou esvelts gopurams, cinc recintes de circumval·lació, 
corredors impressionants i escultures delicades. La muralla  del cinquè recinte, de 2438 



metres de perímetre, és coneguda amb el nom de mur de la cendra sagrada perquè, 
segons la llegenda, va ser construïda per obrers que rebien el seu jornal en cendra 
litúrgica que es transformava en or quan arribaven a casa. Els devots participen cada dia 
en processons  que recorren els recintes a l’aire lliure acompanyats de músics i de 
l’elefant que viu al temple i que, ornamentat amb els símbols del xivaisme, contribueix 
al culte organitzat pels bramans. Els elefants són residents habituals del temples i 
protagonistes imprescindibles de les festes religioses populars. Si les processons son 
rituals acolorits i vistosos, la descoberta de persones que llegeixen o mediten en solitari 
en algun lloc arrecerat del temple ens indica que l’hinduisme també és una invitació a 
l’experiència espiritual profunda. Cap al tard, el foraster també pot veure, asseguts a 
terra al peu de columnes plenes de bellíssims relleus, petits grups que reciten mantres 
(cants i pregàries) en la llengua tàmil o en sànscrit. Són pràctiques semblants a les de les 
pregàries vespertines de les comunitats monàstiques cristianes benedictines. 
 
5 Imatges que es deixen tocar i dutxar 
 

El temple xivaïta de Brihadishvara, a la ciutat de Thanjavur, que està inscrit a la 
llista del patrimoni mundial de la UNESCO, expressa la grandesa de la dinastia Chola 
que va governar el sud de l’Índia del segle IX al segle XII. El va construir el rei Rajaraja 
Chola I el va inaugurar l’any 1010. És un edifici imponent de granit daurat que, en 
hores de sol baix, crea lluminositats màgiques. Sobre el sancta sanctorun s’aixeca una 
torre (vimana) de forma piramidal de seixanta sis metres d’altura. Un espai molt 
generós, empedrat amb lloses del mateix granit de color taronja, envolta el temple fins a 
la muralla exterior. La galeria juxtaposada a la muralla exhibeix dotzenes de lingams 
ornamentats a punt per rebre la veneració dels fidels. A la base de l’edifici principal es 
poden admirar les belles cal·ligrafies dels textos gravats a les parets exteriors i que 
documenten la construcció de l’edifici.  A diferència del que passa en els temples 
convertits en museus pel seu incomparable valor artístic i el seu reconeixement 
internacional, Brihadishvara funciona amb normalitat com a lloc de culte. Quan el 
visitant travessa la porta de la muralla ja es troba un elefant que porta el front marcat 
amb les dues línies blanques horitzontals que identifica tots els devots de Xiva. 
L’elefant toca amb l’extrem de la seva trompa el cap dels fidels disposats a rebre la 
primera de les successives benediccions que el temple li oferirà. Abans d’arribar al 
temple es trobarà amb l’edifici (mandapa) on es venera Nandi, el bou vehicle de Xiva, 
enorme escultura de granit negre de sis metres de llargada, envoltat dels fidels que el 
volen venerar. Quan puja les escales del temple pot participar en el cerimonial oficiat 
pels bramans en honor de les imatges esculpides de la divinitat que guarden la porta. 

Aquí i a tots els temples els sacerdots cuiden les seves icones, anomenades 
també ídols (expressió utilitzada per la cultura religiosa índia sense connotació 
despectiva) amb pràctiques inimaginables en altres religions. Netegen les imatges de 
pedra vessant sobre el seu cap líquids diversos de manera successiva i ritual: aigua de 
fonts sagrades, llet, pasta desfeta de sàndal, olis i  cremes dissoltes. Cobreixen les 
icones amb robes i tires de flors. Fan rodar llumeneres d’oli en cercles davant del seu 
cap. Tots els gestos s’acompanyen amb cants o recitals de textos sagrats. En alguns 
rituals s’encén un foc per cremar ofrenes a la divinitat. Són actes de culte que els 
temples organitzen cada dia una o diverses vegades. Els fidels assisteixen amb gran 
fervor a les metamorfosis de les ícones. En altres espais menys solemnes, no presidits 
pels sacerdots, són els mateixos fidels els que toquen, acaricien i guarneixen els cossos 
de les divinitats. Les imatges més populars queden untades d’oli, de perfums i de les 
pólvores de colors vius, vermelloses o grogues, les mateixes que fan servir els bramans 



per marcar el front dels visitants (tilaka). Els déus i els devots es relacionen físicament 
com en la intimitat familiar. 
 
6 La ruta dels gratacels 
 
La via més directa per començar a entendre l’hinduisme és passar alguns dies al temple 
de la deessa Meenakshi a la ciutat de Madurai. S’ha de poder gaudir dels rituals a 
diverses hores i contemplar les meravelles arquitectòniques, les escultures i les pintures, 
amb les llums i les foscors de cada moment. La muralla exterior mesura 258x241 metres 
i a les sales interiors (mandapams) es veneren el Xiva de la Bellesa (Sundareshwarar), la 
seva esposa Meenakshi i el seu fill Subrahmanya. A la sala de les Mil Columnes, 
convertida en museu, s’hi exposen delicades escultures del panteó xivaïta. Els fidels 
expressen una pietat festiva i comparteixen protagonisme amb els bramans. El temple 
aixeca cap al cel dotze portals de forma piramidal de grans dimensions i barrocament 
decorats. Els gopurams de les quatre portes principals, estucats amb colors molt vius, 
autèntics gratacels de l’hinduisme, tenen altures entre 48 i 45 metres i estan recobertes 
de 1541 escultures a la porta sud, 1124 a la de l’oest i 1011 i 404 a les altres dues. El 
visitant pot identificar déus, personatges mitològics, herois del poema èpic Ramayana, 
reis, guerrers, dones i homes de les tradicions populars i animals monstruosos com els 
que des de dalt de la torre sud vigilen l’entrada: elefants amb cap de lleó que ens miren 
amb ulls de setanta cinc centímetres de grandària. En gopurams d’altres temples s’hi 
representen escenes de la vida quotidiana, com les imatges d’un part, al temple d’Alagar 
Kovil  consagrat a Vixnu. Tots són com retaules barrocs. 
El sud de l’Índia concentra un repertori esplèndid de temples amb gopurams. A Hampi, 
un lloc amb una geologia de luxe, que ha ornamentat el paisatge amb espectaculars 
blocs de granit, el temple xivaita de Virupaksha, construït l’any 1442 per la dinastia 
Vijayanagar, té un gopuram groc de prop de cinquanta metres. A Chidambaran, el lloc 
on Xiva es va convertir en el déu dansaire, el gopuram de la porta est representa les 108 
postures de la dansa índia. Kanchipuram, coneguda com la ciutat dels mil temples, 
actualment venera, entre altres déus, Xiva en 108 temples i Vixnu en 18. Les xifres 108 
i 18 són nombres sagrats i no indiquen comptabilitats precises. Xiva es va casar aquí, 
sota un mango de flors rosades, amb Parvati i se l’honora principalment al temple 
Ekamranathar, nom que deriva de la paraula mango (amra). El seu gopuram groc clar té 
59 metres. Al temple Arunachaleswar de   Tiruvannamalai, perfumat amb les olors del 
ghee (mantega líquida) que crema constantment per venerar la imatge de l’encarnació 
de Xiva com a lingam de foc, el color del gopuram, ple d’imatges, de 66 metres, és 
completament blanc. Al temple Thanumalayan de Suchindram, poc freqüentat pels 
forasters, es pot contemplar un lingam molt especial perquè representa la trimurti (els 
tres grans déus hindús: Brahma, Vixnu i Xiva). Té un gopuram de 41 metres amb 
figures de les narracions dels Purana. El temple Subrahmanya de Tiruchendur honora el 
fill petit de Xiva i Parvati. Edificat a tocar de la badia de Bengala convoca molts milers 
de fidels que es purifiquen amb banys de mar. El seu gopuram principal mesura 42 m i 
és blanquinós.  
 
7 Sacralitat de la vida i del cosmos 
 
L’hinduisme, a diferència del que caracteritza les religions monoteistes, ha 
desenvolupat més la mitologia que la teologia especulativa. La diversitat dels déus i la 
seva relació amb els humans s’explica amb narracions que són alhora fantàstiques i 
fàcils d’entendre, atractives i prodigioses. Els creients trien les seves icones preferides 



en un marc de possibilitats il·limitat. Poden escollir algun dels grans déus de la trimurti 
però  l‘invocaran amb noms locals diferents. Si prefereixen Vixnu, el de la pell blau 
fosc, vestit groc i armes a les mans, potser veneraran alguna de les seves deu 
encarnacions: el peix Matsya que rescata el primer home, la tortuga Kurma batedora de 
l’oceà, el senglar Varaba, Narasimba mig home i mig lleó que allibera la terra del poder 
diabòlic, el nan-gegant sacerdot Vamana, Parasurama el vencedor de la cruel dinastia 
dels Kshatriyas, Rama heroi del Ramayana, Krixna personatge del Bhagavad-Gita, 
Buda l’Il·luminat, i Kalki el que vindrà a recrear el món. O potser seran devots de la 
seva esposa Lakxmi deessa de la sort i la prosperitat. Si prefereixen Xiva el poden 
venerar en les múltiples representacions del lingam o com Nataraja. Però la pietat 
popular es dirigirà preferentment a Ganeixa, la divinitat amb cap d’elefant i quatre 
braços, fill de Xiva i Parvati, senyor de la prosperitat i de l’eliminació dels obstacles, o 
al seu germà  Karttikeya conegut també amb el nom Murugan. La deessa Devi gaudeix 
d’una popularitat semblant amb els noms de Durga i Kali.    
Els déus, les seves famílies, els dimonis, les apsares (nimfes bellíssimes), els 
animals,els rius i les muntanyes de la religió hinduista es poden entendre com a actors 
d’una representació de la vida i del cosmos. Funcionen com a metàfores dels misteris 
inexpugnables de la condició humana, com a respostes aproximades a les preguntes 
fonamentals, com a acompanyants que contribueixen a donar sentit a l’amor i a la mort, 
com a invitacions al coratge i al goig. Ja ho diu Krixna: “és molt més difícil fixar-se en 
un Déu que no es manifesta que en un Déu que té una forma, perquè els éssers humans 
fan servir els sentits per captar-ho tot”. El concepte sanscrit de “murti” ajuda a entendre 
el valor relatiu dels ídols en l’hinduisme. Les representacions de la divinitat esdevenen 
manifestacions d’ella mateixa quan es venera alguna cosa més enllà de la seva aparença. 
Mai no són imatges prou semblants als déus però són evocadores. L’adoració murti no 
es pot confondre amb l’adoració de les ícones.  Els cerimonials murti  afirmen l’alteritat 
radical de la divinitat. Els fidels de l’hiduisme viuen la seva religió amb alts nivells de 
llibertat. Poden escollir els seus déus, no estat sotmesos a dogmàtiques ni a jerarquies 
institucionalitzades, i poden relativitzar les seves creences. Saben que el seu panteó 
religiós és mitològic i convencional. Gaudeixen, sobre tot, d’una sensibilitat religiosa 
que descobreix la dimensió mesuradament divina de les experiències humanes i 
còsmiques. 
  
8  Caminada sobre les brases   
 
El disseny estel·lat de la base del temple de Hoysaleswara a Halebid  produeix un efecte 
desconcertant al visitant que admira de prop la sublim estètica de les imatges que 
ornamenten les parets exteriors de l’edifici. El perímetre del temple, de dimensions molt 
modestes comparat amb els grans temples de Tamil Nadu i de Karnataka, és una línea 
trencada que configura uns espais semblants a petites habitacions triangulars o 
rectangulars amb les parets plenes d’escultures de dimensions casolanes. El 
contemplador ja no sap si està a dins o a fora del temple. Ha intimat amb les dues o tres 
superfícies que l’envolten i sent un goig com el que produeix la companyia de les 
persones estimades. Quan la bellesa és tan intensa com la que irradien els relleus i les 
escultures de Hoysaleswara es pot afirmar que les obres contemplades posseeixen una 
energia misteriosa que ens divinitza. La decoració està disposada en franges 
superposades. Les bandes inferiors representen elefants, lleons i cavalls, que 
simbolitzen la força, el coratge i la velocitat, en files plenes de moviment. A sobre s’hi  
mostren soldats i altres personatges humans. Més amunt hi ha els espais dels reis i de 
les divinitats. Les dimensions horitzontals i verticals estan harmoniosament 



combinades. Els efectes del sol i de les ombres donen vida a unes escultures que no 
semblen de pedra. Els relleus no estan pintats però les seves resplendors son de colors 
diferenciats.  
Les mateixes sensacions es poden experimentar als altres dos temples construïts per la 
dinastia Hoysala (segles XII i XIII): el de Chennakesava a Belur i el de Kesava a 
Somnathpur. A Belur són especialment atractives les 42 delicadíssimes nimfes que 
ornamenten tant les parets exteriors com les interiors. La bellesa dels tres temples 
convida a quedar-se quiet en un racó i gaudir, en la penombra acollidora, de la perfecció 
de les imatges o de la lluïssor metàl·lica de les columnes de pedra enfosquida pels 
segles i pels olis de les làmpades. Quan es torna a l’exterior,  per contemplar altra 
vegada els detalls de la decoració, pot passar que el sol hagi convertit les lloses del 
paviment en brases que cremen els peus del visitant. Però la bellesa dels murs fascina 
amb tanta eficàcia que el dolor dels peus cremats queda relativitzat i fins i tot amorosit. 
Després de l’estada a la casa de Vixnu o de Xiva ja es pot de caminar sobre les brases. 
És la darrera oportunitat per identificar a Somnathpur la imatge de Kalki, la darrera 
encarnació de Vixnu, que vindrà a la fi de l’era actual per rejovenir el món i establir una 
edat d’or de la veritat i la rectitud, funció que es pot comparar a la del messies del 
judaisme o a la del bodhisattva Maitreya del budisme. O per guardar als ulls la imatge 
de Sarasvati, amb quatre braços, tocant la cítara i mostrant un llibre com correspon a 
una deessa inventora del sànscrit i protectora del saber i de les arts.  
 
9  Carros per arrossegar la divinitat 
 
Kumbakonam, una ciutat de cent cinquanta mil habitants situada a l’inici del delta del 
riu Kauvery, reuneix milions de pelegrins cada dotze anys quan venen a banyar-se a la 
piscina d’aigua sagrada Mahamaham. Aquí Xiva va disparar una fletxa contra el vas 
que contenia el nèctar amb les llavors de la vida, el va esmicolar i el líquid va caure a la 
piscina. Les seves aigües purifiquen els fidels i la llegenda explica que fins i tot  rius 
com el Ganges i el Yamuna, que alliberen dels seus pecats la gent que s’hi banya, venen 
a la piscina a purificar-se. Kumbakonam és un festival de temples: n’hi ha més de 
vuitanta. Sarangapani venera Vixnu, representat excepcionalment mig incorporat, per 
recordar la seva salutació al sant poeta Thirumangai Alwar, un dels autors dels 
Parasurams. Adikumbeswara venera Xiva, en uns espais solemnes i decoracions 
fascinants celebrades també pels sants poetes xivaïtes autors dels Theravams. Els 
visitants sensibles a la bellesa no haurien de sortir de Kumbakonam sense visitar el 
temple Airavateeswara  a Daramsuram inscrit a la llista del Patrimoni Mundial per la 
UNESCO. Descobriran una arquitectura delicada en un ambient de silenci i solitud. 
Algunes superfícies i columnes, percudides o rascades com es fa amb els instruments de 
música, emeten sons atractius. Els acompanyarà una presència callada dels músics, 
dansaires i acròbates que ornamenten les parets.  
Si la visita a Kumbakonam coincideix amb el festival d’algun dels temples, es pot 
presenciar una manifestació religiosa original de l’hinduisme: les processons diürnes i 
nocturnes que acompanyen les ícones pels carrers de la ciutat. Els temples disposen 
d’uns esvelts vehicles antics de fusta en forma de temple circular extraordinàriament 
guarnits amb flors i llums preparats per acollir la divinitat al seu interior. Els bramans 
s’encarreguen de traslladar l’ídol fins al carro que l’espera a la porta del temple, 
l’ascendeixen per una llarga escala de fusta fins a l’espai central del carro des de on 
podrà ser vist i venerat pels fidels que omplen els carrers. Al mateix espai elevat del 
carro, els bramans principals cuidaran de la imatge i dirigiran la litúrgia mentre duri la 
processó. Són carros, amb espectaculars rodes de fusta, que avancen per la tracció de 



molts centenars de persones que estiren unes cordes tan gruixudes i tan llargues com les 
que serveixen per atracar un gran vaixell al moll. Al seguici no hi falten els elefants 
engalanats, les orquestres i les confraries religioses. Espectacles semblants, amb carros 
guarnits, es poden veure en altres ciutats i temples. A Udipi, a la costa oest de 
Karnataka, el festival Makara Sankranti es celebra cada 14 de gener. La processó 
mobilitza tres carros de fusta. El carro més luxós, coronat am una esfera de grans 
dimensions, conduirà Sri Krixna per un itinerari especial de carrers envoltats de petits 
monestirs. 
 
 10 Contra el turisme religiós 
 
Els atractius estètics dels temples hindús no són el resultat de cap estratègia per atraure 
turistes. La seva arquitectura solemne i la seva decoració refinada s’han creat 
exclusivament per honorar la divinitat. Ni es nota cap esforç per facilitar un goig estètic 
als molts visitants que inclouen alguns llocs sagrats en els seus itineraris pel continent 
indi. A les dependències interiors dels temples la il·luminació s’aconsegueix amb 
fluorescents mal penjats que semblen poc respectuosos amb les obres d’art i amb les 
mateixes icones. Els cables elèctrics circulen per qualsevol lloc. Els rètols no solament 
estan col·locats sense miraments sinó que molt poques vegades afegeixen la llengua 
anglesa a les llengües locals. No hi ha serveis d’acompanyament. però el visitant pot 
conversar, si ho desitja, amb algun dels bramans del temple o dels fidels que hi trobarà 
fent cua per veure els ídols (darshan) o per presentar ofrenes (puja). Només està previst 
una mena de procés d’immersió en l’experiència de religiosa encara que sigui molt 
inicial. El visitant se sent convidat a participar, amb respecte i admiració, en itineraris 
espirituals que potser el sorprenen. Si ve amb el cor obert i pocs prejudicis agrairà no 
ser tractat com a turista. Podrà relativitzar que a l’entorn dels temples no hi hagi ni 
restaurants ni hotels amb estàndards occidentals. Confiarà que, després d’haver passat 
unes hores a l’interior del temple, retrobarà les seves sandàlies abandonades al costat de 
centenars d’altres calçats modestos a l’exterior del recinte. I les hi trobarà. 
Passa sovint que els no hindús no entenen les raons per les quals no se’ls permet entrar 
als llocs més sants dels temples. Els hindús creuen que les visites dels no iniciats 
contaminen les icones. Alguns turistes pensen que ho haurien de poder fer pagant una 
entrada. Se’ls veu decebuts quan constaten que no es poden fotografiar imatges de la 
divinitat ni actes de culte. Venen de cultures on es poden comprar gairebé tots els 
serveis i on la divinitat sembla accessible sense processos previs d’iniciació. Els hindús 
pensen que l’experiència religiosa no és assequible amb procediments de compra i 
venda propis de l’àmbit comercial i que el contacte amb la realitat divina ha de tenir en 
compte que la comunicació amb Déu té aspectes secrets. La pretensió de veure’l massa 
de pressa condueix al fracàs. El panteó diví de l’hinduisme ve a ser una representació 
pedagògica de l’univers del sagrat però no rebaixa del caràcter irreductiblement 
misteriós de la realitat divina. Per aquesta raó els mestres de l’espiritualitat hindú 
adverteixen contra el risc de superficialitat de moltes persones occidentals que, de bona 
fe, volen practicar l’hinduisme o altres tradicions de l’orient i no aconsegueixen nivells 
gaire profunds de fidelitat a les grans savieses religioses. Desaconsellen el que també es 
pot anomenar turisme religiós sense descartar del tot que sigui possible deixar un 
univers religiós per entrar en un altre. El que sembla molt positiu és l’experiència de les 
persones que descobreixen dimensions complementàries de diverses tradicions 
religioses i les viuen sense devaluar la seva tradició inicial. 
 
11  Mixtura de religions i filosofies 



 
Les distincions occidentals entre religió i filosofia no són compartides per la tradició 
hindú. L’activitat intel·lectual dels savis de l’hinduisme es pot interpretar com a 
teologia o com a metafísica. Tot es complica quan es constata que hi ha tradicions 
religioses hindús que, des de les coordenades culturals d’occident, es poden qualificar 
com atees. Molt sovint els grans pensadors hindús són, a la vegada, els grans mestres 
espirituals i s’han convertit en figures venerades religiosament. El filòsof Ramanuja 
(1027-1137) és objecte de culte al gran temple vixnuita de Ranganathaswamy. El gran 
mestre hindú Ramakrishna (1836-1886), crític amb el sistema de les castes i defensor de 
la radical unitat de totes les religions, és venerat al temple de Kali de Dakshineshwar. A 
la punta sud del continent indi, a Kanyakumari, una petita illa convertida en santuari, 
s’honora Swami Vivekananda (1863-1902), el filòsof que va enlluernar al Parlament de 
les Religions celebrat a Xicago l’any 1893. El santuari, accessible utilitzant un popular 
servei de transbordador,  atrau milers de pelegrins cada dia. El lloc més atractiu de l’illa 
és la sala de meditació, aïllada dels itineraris massa concorreguts, on sona contínuament 
la síl·laba sagrada OM que també està representada gràficament i lluminosa en un 
ambient de foscor i de silenci. Els ensenyaments i els llibres d’aquests savis expressen 
filosofies inseparables de les seves inspiracions religioses. 
Una de les aportacions intel·lectuals més notables de l’hinduisme és la filosofia Advaita 
que es pot entendre com la no dualitat entre la realitat (Brahman o Absolut) i el jo 
personal (Atman o ànima individual). Ni són el mateix ni són dues coses diferents. 
L’afirmació sembla contradictòria examinada amb les categories de la lògica occidental 
però en la tradició hindú funcionen altres coordenades epistemològiques i els seus savis 
pensen que les aparents contradiccions permeten un millor coneixement de les realitats 
complexes. El corrent espiritual místic, gnòstic i esotèric vinculat a la filosofia Advaita 
és el Vedanta, paraula que significa la culminació dels antics textos Veda. Els nous 
llibres sagrats, coneguts amb el nom d’Upanishads reuneixen les reflexions més 
intel·lectuals del Veda. Les idees principals del Vedanta estan sintetitzats en els textos 
Brahma Sutra. Els itineraris espirituals de l’hinduisme no es proposen, com imaginen 
els occidentals, estats alterats de consciència sinó un coneixement (gnosi) més rigorós 
de la realitat. L’experiència mística no s’aconsegueix amb el consum de substàncies 
al·lucinògenes sinó amb el discerniment i la saviesa (jñana) que eliminen les aparences 
il·lusòries (maia) del coneixement. El filòsof Shankara (788-820) va afirmar  que 
l’alliberament espiritual coincideix en la destrucció de la ignorància. La distinció entre 
subjecte i objecte encara és una forma d’ignorància. 
 
12  De Patañjali als Beatles 
 
La ciutat de Rishikesh, a la confluència dels rius Ganges i Chandrabhaga, celebra cada 
mes de febrer una setmana internacional del ioga. Entre els seus ashrams (centres 
d’iniciació espiritual) destaca el fundat per Maharishi Mahesh Yogi. Aquí els Beatles 
van rebre els ensenyaments d’aquest mestre l’any 1968. Altres artistes i algunes 
personalitats del cinema com Clint Eastwood i David Linch es van unir al moviment de 
la Meditació Transcendental promogut  per Maharishi als Estats Units i a Europa. El 
ioga va esdevenir una proposta atractiva tant per a creients com per a no creients. 
Estudis científics han comprovat que la pràctica del ioga afavoreix la circulació de la 
sang i que, a la vegada, relaxa el sistema nerviós i muscular. La tradició del ioga està 
acreditada per una llarga història de milers d’anys. Els textos de referència van ser 
escrits per dos savis, un gramàtic i un filòsof, coneguts amb el mateix nom: Patañjali. 
Van viure al segles tercer i segon abans de Crist i el filòsof ens han llegat el famós text 



Ioga Sutra. Els indis consideren el ioga com un dels seus sis sistemes clàssics de 
filosofia com ho són també Vaisheshika, Nyaya, Samkhya, Purva Mimamsa (exegesi 
antiga) i Uttar Mimamsa (exegesi superior) o Vedanta. Les pràctiques occidentals del 
ioga que volen prescindir del marc conceptual indi potser no ho aconsegueixen del tot i 
transmeten, amb nivells de baixa intensitat, interpretacions de la realitat còsmica i 
personal allunyades de les tradicions filosòfiques i espirituals pròpies. 
El ioga de Patañjali, conegut també com a Raja Ioga, es composa de vuit parts o etapes. 
La primera és Yama, la de les cinc propostes ètiques: no violència, no mentir, no robar, 
no promiscuïtat, no avarícia. La segona és Niyama, la dels cinc preceptes: puresa, 
acontentament, ascètica, introspecció, entrega a Déu. La tercera és Asana, la de les 
diverses positures, gestos i exercicis del cos. La quarta és Pranayama, la de les 
pràctiques de respiració. La cinquena és Pratihara , la de la desconnexió del món 
exterior per part dels sentits. La sisena és Dharana, la de la concentració. La setena és 
Dhyana, la de la meditació. La vuitena és Samadhi, la de la desaparició de 
l’autoconsciència a causa de la unió amb Déu. El ioga és una via holística cap a la salut. 
Ni la medicina índia tradicional, ni la medicina xinesa, comparteixen les preferències 
analítiques de la medicina científica occidental. Afirmen les interconnexions entre tots 
els aspectes de la persona humana i entre la persona humana i el cosmos. A l’estat indi 
de Kerala la teràpia mèdica tradicional es coneix amb el nom d’Ayurveda i disposa d’un 
efectiu repertori de recursos a base de dietes, herbes, massatges, olis i llet. La medicina 
alternativa s’ensenya a les universitats i és practicada per 478000 professionals segons 
el cens de l’any 2010. És una tradició de saviesa tan fiable com la medicina occidental i 
les dues pràctiques es poden considerar complementàries.      
 
13 Sants o bojos 
 
Orchha és un dels llocs preferits pels sadhus de l’Índia per compartir les experiències 
dels seus pelegrinatges. Els sadhus son ascetes mendicants que viuen sols com els 
ermitans però sense domicili estable. Mengen i dormen a l’aire lliure i exerceixen com a 
guies espirituals ocasionals. Vesteixen de manera cridanera i fins i tot extravagant i 
alguns van despullats. Criden l’atenció pel seu aspecte descuidat o pels colors vius de la 
seva roba o per les decoracions de simbologia religiosa amb les quals van ornamentats. 
Els forasters més aviat els miren amb por. Els autòctons els tracten amb respecte però 
també amb una mica de recel perquè de vegades alguns han mostrat  un interès 
desmesurat per les noies joves. La seva relació amb els admiradors i amb els encuriosits 
acaba sovint amb una petició d’almoina. Son personalitats amb una estranya dignitat i 
un psiquisme enigmàtic. Es pot pensar que exerceixen com a pallassos o com a místics 
que estan de tornada de totes les vanitats humanes. A Orchha es poden observar reunits 
en grups vistosos a les places de la ciutat, rentant-se al riu Betwa que passa prop dels 
mausoleus dels antics rajàs o a prop del grandiós palau Jahangiri Mahal edificat pel rei 
Bir Singh Deo de la dinastia Bundela. Els sadhus  també són coneguts amb el nom de 
sannyasi especialment els que esdevenen ascetes a l’etapa final de la seva vida, la quarta 
després de la infància, la vida amb la família pròpia, i la renúncia o jubilació voluntària.   
Una de les manifestacions religioses més concorregudes de la humanitat està 
protagonitzada pels sadhus. La festa del Kumbh Mela  reuneix cada tres anys uns cent 
mil sadhus i milions de devots, de manera rotativa, a les ciutats de Prayaga (Allahabad), 
Hardwar, Nashik i Ujjain. L’any 2013 van aplegar-se 80 milions de persones. Dura cinc 
setmanes. Segons la llegenda quatre gotes del nèctar diví (amrita) van caure sobre les 
quatre ciutats durant la batalla entre els Asuras (éssers diabòlics) i els Devas (éssers 
divins) per la seva possessió. El dia del bany ritual (Shahi Asnan) els sadhus, despullats, 



es banyen al riu Ganges i després es cobreixen amb cendres sagrades. Purificats, els 
ascetes poder tornar a la seva vida itinerant i deixar les ciutats que els han acollit en 
campaments especials i molta austeritat. En contrast amb l’estètica barroca dels sadhus i 
la seva llibertat d’esperit, els brahmans que cuiden dels temples hindús tenen un aire 
molt formal i fins i tot eixut. La seva dignitat és aristocràtica i amb aires funcionarials. 
Tampoc no amaguen el desig d’obtenir donacions econòmiques mesurades pels serveis 
oferts als visitants. Als itineraris dels temples sempre hi ha llocs previstos per les 
contribucions econòmiques. No semblen interessats en els elogis a la pobresa 
característic de moltes congregacions cristianes. Són educats i cultes però costa 
aconseguir una comunicació fluïda amb els brahmans. Els sadhus semblen més 
misteriosos però més casolans.               
 
14  Conversa entre Krixna i Arjuna 
 
El text més estimat pels hindús és el Bhagavad Gita (Cançó Divina), composició de set 
cents versos que formen part de l’extens poema Mahabharata, una narració de cent  sis  
mil versos que descriu la guerra entre dues famílies, els Pandava i els Kaurava, 
descendents del rei Bharata. El Bhagavad Gita explica que Arjuna, un dels germans 
Pandava, que té dubtes sobre la participació en una guerra que pot portar la mort als 
seus familiars, decideix consultar-ho al seu cosí Krixna, descrit com una encarnació de 
Vixnú. El diàleg entre tots dos convenç Arjuna de la legitimitat moral d’una guerra 
decidida amb rectitud (dharma). La paraula sànscrita dharma s’utilitza  amb diversos 
sentits. Pot significar el deure de cadascú en el lloc que ocupa en la societat; la bona 
conducta en el matrimoni, els costums privats i públics i la religió; l’ètica de la gratitud i 
la compassió; i la via per superar el cicle de la vida i la mort. El text sagrat afirma que hi 
ha tres camins per aconseguir l’alliberament. El primer és el de l’acció (karma ioga). Es 
tracta de l’acció desinteressada, sense esperar recompenses i sense témer el càstig. El 
segon és el del coneixement (jñana ioga). És la saviesa que transmet l’estudi de les 
escriptures amb l’ajuda d’un mestre espiritual (guru) i les pràctiques físiques i mentals 
del ioga. El tercer és el de la devoció (bhakti ioga). És la participació afectiva de la 
persona humana en el diví. És estimar Déu. 
Les versions clàssiques del Mahabharata, com els antics Veda i el Ramayana, narració 
de la vida de Rama i de la seva dona Sita, capturada per Ravana, el rei dels dimonis, 
estan escrits en sànscrit però al sud de l’Índia la literatura devocional (bhakti) s’escriu, 
des del segle VI, preferentment en tàmil, la llengua local que esdevé llengua sagrada 
com el sànscrit i és utilitzada als temples. Vixnú i Xiva són invocats amb tendresa 
utilitzant la llengua pròpia. Tracten Déu com a pare, mare, estimat, estimada, o fins i tot 
com a nen petit. Les versions actuals dels grans textos mitològics estan disponibles en 
totes les llengües índies i amb narracions sovint diferenciades del text sànscrit. A 
Karnataka es poden llegir en llengua kannada més de cent versions diferents de les 
epopeies clàssiques.  La majoria de la població índia parla habitualment la llengua de la 
seva comunitat lingüística però el plurilingüisme arriba al 70% dels indis. A l’Índia es 
perlen entre 300 i 400 llengües, de les quals 22 són oficials. Els seus noms i el número 
de milions de parlants d’algunes d’aquestes llengües són: Assamès (15), Bengalí (67), 
Bodo, Dogri, Gujarati (43), Hindi (180), Kannada (35), Kashmiri, Konkani, Maithili 
(22), Malayalam (34), Manipuri, Marathi  (65), Nepalí, Oriya (30), Punjabi (26), 
Sànscrit, Santhali, Sindhi, Tàmil (66), Telugu (70), Urdu (46).  La llengua anglesa és 
cooficial amb l’hindi a tots els estats però és parlada per sectors minoritaris de la 
població tot i que s’ensenya a les escoles. Moltes altres llengües parlades per grans i 
petites comunitats lingüístiques no tenen estatut de llengües oficials però son les 



llengües habituals i preferents de molts ciutadans. Les fronteres lingüístiques no 
corresponen a fronteres religioses. El pluralisme indi és extraordinàriament ric i 
complex.                               
 
15  El riu esdevingut salvador 
 
Varanasi, dos quarts de cinc del matí. Quan encara no ha clarejat, els fidels ja baixen per 
les amples escales (ghats) del Ganges (Ganga), el gran riu convertit en deessa, per fer-se 
mereixedors de la salvació. A la sortida del sol practiquen la immersió adoradora que 
esborra els pecats, preguen i ofereixen flors, encens i petites làmpades d’oli que 
s’allunyen flotant sobre les aigües encalmades. Ja són milers de persones que no 
deixaran de festejar amb el riu durant tot el dia. Rentaran roba, deixaran jugar els nens, 
menjaran, conversaran i compraran   records a les parades que ofereixen imatges 
religioses o bé les ofrenes que portaran als temples edificats al costat de l’aigua del riu. 
Les pregàries (aarti) del vespre tenen un atractiu especial perquè les làmpades d’oli fan 
brillar les aigües mentre es canten els mantres sagrats, es fan sonar les campanetes i les 
llums de la ciutat es reflecteixen  al riu. Una bona manera de contemplar 
l’espectacularitat i la tendresa de les relacions entre els creients i el riu Ganga és 
passejar unes hores amb un bot a rems que es pot llogar amb facilitat. El temple més 
sagrat de Varanasi (Kashi), dedicat a Xiva Vishwanath, va ser reedificat per quarta 
vegada al segle XVIII. També és conegut amb el nom de Temple d’Or per la seva 
cúpula de 750 kilos d’or. Està obert les 24 hores del dia per compensar les seves 
dimensions reduïdes i les complexes mesures de seguretat. Els fidels veneren el 
Jyotirlinga amb ofrenes de llet, aigua del Ganga, flors de lotus, garlandes de baladre i 
fruits de dhatura. El contemplen uns instants que tenen gust d’eternitat. 
El Ganga  neix de les aigües de la gelera de Gangotri a l’Himàlaia i fa un recorregut de 
2525 kilòmetres fins al mar. Malauradament quan arriba a Varanasi ja està molt 
contaminat. S’hi veuen escombraries i plàstics flotant. Les autoritats índies han invertit 
molts recursos per lluitar contra l’enverinament de l’aigua però els científics detecten 
nivells de contaminació fecal trenta vegades superiors als límits que imposa el govern. 
Els ambiciosos plans per sanejar eficaçment el Ganga són molt difícils de portar a la 
pràctica. De moment les aigües sagrades són poc recomanables per la salut física dels 
fidels. Però la ciutat santa està decidida a sobreviure com a paradigma de les 
experiències religioses de l’espècie humana. Algun dia el Ganga recuperarà les seves 
aigües netes i es podrà confiar sense reserves en la seva acció salvadora per al cos i per 
a l’esperit. És la ciutat amb la història més llarga del món. S’hi viu amb una continuïtat 
cultural i religiosa de més de 2500 anys. En cap altra ciutat han mantingut durant tant de 
temps les mateixes formes de vida i els mateixos rituals. Varanasi  produeix un impacte 
únic pel seu nervi religiós i per la incomparable riquesa cromàtica dels milers de 
creients que es banyen al Ganga. En cap altra lloc llueixen tant els colors dels seus 
cossos i de les robes que porten amb natural elegància.  
 
16 Apropament a la mort  
 
El lloc per venir a morir sense por és Varanasi. Aquí els vells i els malalts són acollits 
per Xiva que, amb el seu trident, té el poder necessari per vèncer els aspectes terrorífics 
de la mort. Aconsegueixen l’alliberament (moksha) del cicle de naixements i morts 
successives.  Manikarnika, el ghat més sant, és el lloc reservat a la cremació dels 
difunts. Els cerimonials no s’aturen ni de dia ni de nit. Cada any tenen lloc més de trenta 
mil incineracions que utilitzen la fusta com a combustible. Es veu la fusta guardada en 



piles al mateix ghat. El trasllat dels difunts en baiards i les cremacions es poden 
observar des de les embarcacions properes. També s’hi veuen les piles de cendra. Al 
ghat Harishchandra, al sud de la ciutat, hi ha el crematori elèctric on s’aconsegueixen 
els mateixos beneficis que en el tradicional. Els encarregats de les cremacions són els 
membres de la casta  especialitzada: els Doms. La mort a Varanasi no s’imposa sobre la 
celebració de la vida. L’exuberant  festa religiosa dels noranta ghats s’imposa per sobre 
dels rituals funeraris. Els banys litúrgics relativitzen la jerarquització de les castes, de 
les classes socials, de les edats i dels nivells culturals. Entre els ghats Dasashvamedha i 
Manikarnika es contempla amb plaer la multitud de persones diverses que envolten els 
sacerdots, protegits amb para-sols de bambú, als quals encarreguen pregàries o als 
ascetes (sannyasi) silenciosos o xerraires. Altres peregrins practiquen ioga o disfruten 
de la companyia del Ganga amb les seves famílies. 
Si el visitant fa estada en un hotel modest del barri vell de Varanasi i, encara de nit, 
demana  un tricicle per arribar al Ganga a l’alba, pot experimentar una gran angoixa 
quan el conductor el fa avançar per carrerons foscos, bruts i cada vegada més estrets. 
Pensa que serà víctima de lladres còmplices del conductor i que potser morirà apallissat 
i abandonat en algun racó de Varanasi. No sap que els barris propers al Ganga són un 
autèntic laberint irracional de carrers i corredors que s’ha de travessar necessàriament i 
que el seu xofer intenta arribar el més aviat possible al riu a fi que el seu client 
descobreixi a temps les llums més màgiques del dia que desperta. El tricicle és prou 
petit  i el conductor prou expert com per circular per carrerons impossibles, a tota 
velocitat. El visitant no trobarà la mort a Varanasi. Potser l’endemà tornarà encantat i 
sense temença amb qualsevol altre tricicle i ja no trobarà els carrers lleigs ni 
amenaçadors. Tampoc no veurà la brutícia del Ganga. El riu se li haurà convertit en un 
amic diví les gràcies del qual esborren les aparences defectuoses. Passarà hores 
descobrint les dotzenes de temples de la ciutat, alguns dels quals edificats arran de 
l’aigua del riu i que, amb fonaments massa febles, s’han inclinat. Voldrà quedar-se més 
temps per aprendre el sànscrit i poder estudiar a la Universitat Hindú Banaràs. Li 
agradaria saber viure el goig de la vida i la festa de la mort com es fa a Varanasi. 
 
17  Celebració de l’erotisme 
 
L’any 1838 un enginyer britànic, el capità T.S.Burt, seguint pistes d’exploradors 
anteriors en un territori cobert per una vegetació espessa , visita Khajuraho i descobreix 
set temples que l’impressionen. En fa una descripció detallada al vuitè volum de la 
publicació de l’Associació Asiàtica de Bengala i desperta la curiositat dels científics i 
dels admiradors de l’art hindú. L’any 1864 el Major Alexander Cunningham, 
responsable de les recerques arqueològiques del govern indi, publica una descripció 
detallada de l’arquitectura de Khajuraho. Des de 1953 el conjunt dels vint-i-cinc 
temples inventariats fins al moment actual estan protegits per l’Archaeological Survey 
of India (ASI).  Són temples, construïts entre els segles X i XI per la poderosa dinastia 
Chandela, de dimensions reduïdes però decorats amb unes escultures excepcionals per 
la delicadesa de les figures i pels continguts eròtics d’una part de les representacions. 
N’hi ha deu  dedicats a venerar Vixnu, vuit a Xiva, un a Surya (el sol), un als seixanta 
quatre yoginis (manifestacions de la deessa Durga) i cinc al culte jainista. El visitant té 
la sensació que ha previst menys hores de les necessàries per contemplar les refinades 
escultures de cada temple. A l’edifici del Kandariya Mahadeva, que culmina amb un 
pinacle de trenta metres envoltat de vuitanta-quatre pinacles menors, Cunningham va 
comptar que hi havia 646 figures a l’exterior i 226 a l’interior.  



Les imatges que representen la nuesa dels cossos femenins i les diverses pràctiques de 
la sexualitat amorosa no provoquen cap impressió d’incomoditat. Més aviat són 
percebudes com expressions innocents í dignes de la condició humana. Són 
aproximacions a la misteriosa energia creadora de la vida i al seu caràcter festiu. Poden 
ocupar, per tant, un espai destacat entre les representacions d’altres activitats com 
l’exercici del poder dels reis, les guerres, el cultiu de les arts i la vida domèstica. Fan 
bona companyia a les representacions dels déus i de les figures mítiques de les diverses 
tradicions religioses. Els occidentals potser contemplen les escenes eròtiques amb 
incomoditat perquè la seva cultura ha relacionat massa la sexualitat amb el pecat i 
poden arribar a creure que les imatges de la unió amorosa sempre són pornogràfiques. 
El que destaquen les tradicions hinduista, jainista i budista és la dimensió sagrada de 
l’erotisme. Enalteixen la bellesa dels cossos humans i s’atreveixen a representar 
l’activitat sexual com a plaer que contribueix a la humanització i que no hauria de ser 
enterbolit pels sentiments de vergonya o de culpabilitat. El visitant dels temples de 
Khajuraho s’encomanarà de la visió positiva de l’erotisme i li sabrà greu que en altres 
tradicions s’accentuïn els seus aspectes foscos. Les investigacions actuals no atribueixen 
la presència de les imatges eròtiques dels temples al predomini religiós de la secta 
tàntrica dels Kapalikas. També adverteixen que no volen ser apologies d’un amor lliure 
que es pugui interpretar com a banalització de la sexualitat. Les icones eròtiques 
dignifiquen l’amor humà encarnat. Encara més: el simbolisme eròtic representa 
l’univers del desig i del goig dels déus i reflecteix l’esperit humà en la seva essència 
amorosa. Per aquesta raó la imatge de la parella amorosa (maithuna) simbolitza també 
la unió de l’ànima individual amb l’Ànima Suprema.   
 
18  Edificis d’una sola peça 
 
Els reis de la dinastia Chalukya  (segle VII), constructors dels temples de Badami, van 
optar per un projecte arquitectònic poc convencional. En lloc d’edificis que creixen des 
de terra van excavar coves en uns solemnes espadats de roca vermellosa. O sigui que 
l’espai interior dels temples no està contingut per murs sinó que s’aconsegueix buidant 
les roques de manera intel·ligent per formar sales, columnates i relleus simbòlics. A 
Badami hi ha un grup de quatre temples veïns excavats a la mateixa paret natural. La 
primera cova està dedicada a Xiva. Hi destaca la seva representació com a Nataraja amb 
divuit braços. A les coves segona i tercera es venera Vixnu i es poden admirar relleus 
amb escenes dels textos dels purana. La quarta és un temple jainista. Les tradicions 
religioses índies no s’exclouen les unes a les altres. A Badami conviuen pacíficament en 
temples poc separats. Tampoc no és excepcional que hi hagi imatges budistes en 
temples hindús o que sectes i tradicions diverses comparteixin representacions dels 
Veda o dels poemes èpics antics. A l’Índia la convivència harmoniosa entre religions no 
ha impedit episodis de violència interreligiosa,  provocats sovint per ambicions 
polítiques, però l’acceptació del pluralisme religiós té pocs detractors. Si és cert que 
preocupa l’activisme dels grups islàmics extremistes s’ha de fer notar que les altres 
tradicions religioses també pateixen corrents fonamentalistes semblants. 
El temple hindú més espectacular excavat en una roca és el Kailasanatha edificat a 
Ellora entre els anys 757 i 773 pel rei Krixna I de la dinastia Rashtrakuta. Les seves 
grans dimensions (81x47m.) són conseqüència de l’extracció de quatre-centes mil tones 
de roca. El que sorprèn és que d’una excavació de dimensions tan immoderades en 
pogués emergir un temple tan bell i tan harmònic. S’hi pot admirar l’habitació reservada 
a Nandi, l’enorme sala (mandapam) hipòstila amb columnes esculpides, el lloc sant 
coronat amb una torre de 27 metres decorada exteriorment amb petites estructures 



arquitectòniques i dos impressionants obeliscs monolítics de 15 metres a cada costat de 
l’edifici principal. El fet que el temple queda aïllat de la roca que l’envolta, per un pati 
que en permet la circumval·lació, fa gairebé increïble que el que contempla el visitant 
sigui un sol bloc de pedra convertit en casa de Xiva i evocació de la muntanya tibetana 
de Kailasa, la seva residència principal. A Ellora hi ha tot un conjunt esplèndid d’altres 
temples excavats a la roca: Les disset coves hinduistes estan acompanyades per dotze 
coves budistes i per cinc coves jainistes. Torna a ser una expressió exemplar de 
pluralisme religiós. La convivència interreligiosa a l’Índia ha superat moments molt 
difícils com la separació del Pakistan però tota la geografia índia és plena de llocs de 
culte de totes les religions i les administracions estatals aconsegueixen tenir poc color 
confessional.  
 
19  Gandhi, un hindú fora de sèrie  
 
A la ciutat de Madurai es pot visitar un modest museu Gandhi on es mostra una bona 
col·lecció de fotografies i documentació sobre la vida del Mahatma. A Delhi es troben 
el Museu Nacional dedicat a Gandhi i el commovedor Memorial (samadhi), una austera 
pedra de granit negra on hi ha gravades les seves darreres paraules, erigit al lloc de la 
seva cremació. Va ser el poeta bengalí Rabindranat Tagore el que va atribuir a Gandhi 
el nom honorífic de Mahatma, que en sànscrit significa ànima gran. El nom que li 
donaven les persones del seu entorn era Bapu, que significa pare en la llengua gujarati. 
Poques vegades un líder polític ha aconseguit una autoritat moral similar a la de Gandhi 
(1869-1948) com a activista dels drets humans i com a defensor de la independència de 
l’Índia. La seva originalitat més valorada és la pràctica de la no violència (ahimsa). La 
va viure amb una extraordinària coherència i amb un èxit polític espectacular en la lluita 
contra el colonialisme de l’imperi britànic. Les seves vagues de fam s’han convertit en 
referències per a tots els pacifistes posteriors. La seva opció per la veritat i la resistència 
no violenta (satyagraha) va ser inspirada per Lev Tolstoi i, sobre tot, per la tradició 
religiosa jainista, fundada el segle VI aC per una successió de 24 sants (tirthankares) 
que culmina en Vardhamana Mahavira. L’ètica dels jainistes està centrada en l’ahimsa 
que interpreten com un respecte incondicional a tots els éssers vius. 
Gandhi va ser un hindú que no es va sentir obligat a seguir cap ortodòxia doctrinal ni 
cap ètica predeterminada. Es va moure lliurement a l’interior d’una de les tradicions de 
l’hinduisme que valorava la no violència, el vegetarianisme, l’abstinència sexual i 
l’austeritat. Vivia la seva experiència espiritual de manera propera als corrents ascètics i 
monàstics però no sentia atracció ni per les orientacions bramàniques inspirades pels 
Veda ni per les pràctiques de la religiositat popular tan fomentades per totes les 
religions. La no violència activa es pot emmarcar en coordenades ideològiques que no 
coincideixin amb les de Gandhi. Tampoc no cal que es caracteritzi per un recel tan 
marcat contra la tecnologia. S’ha de reconèixer que algunes de les crítiques de Gandhi a 
la tecnocràcia i al model econòmic capitalista segueixen sent lúcides i pertinents en el 
món actual. D’altra banda el Mahatma segueix sent una referència exemplar en matèria 
de convivència interreligiosa. Afirmava la seva condició espiritual hindú a la vegada 
que se sentia hereu de les tradicions islàmiques i cristianes. Es va sentir fracassat quan 
els musulmans van obligar a culminar el procés d’independència, l’any 1947, amb la 
creació de dos estats diferenciats religiosament entre hindús i musulmans i va seguir 
treballant per la fraternitat de tots els ciutadans al marge de les seves opcions religioses. 
Un fonamentalista hindú el va assassinar l’any 1948. 
 
20  Temples sobrenaturals 



 
La contemplació dels temples de Karnak a Egipte, de les mesquites de Samarkanda a 
l’Uzbekistan, o de la ciutat sagrada de Teotihuacan a Mèxic, produeix una impressió 
profunda que el visitant ja no oblidarà mai més. El mateix passa al descobrir un temple 
hindú molt allunyat del seu territori original. Angkor Vat, a Cambòdia, irradia una 
bellesa que sembla sobrenatural. L’hinduisme ja no es practica a Cambòdia però el 
temple, edificat pel rei Suryavarman II al segle XII, està dedicat a Vixnú i deu ser la 
construcció més elegant de l’arquitectura religiosa hindú. Les seves torres, coronades 
amb cúpules punxegudes de fins a 55 metres d’altura, en dibuixen una imatge global 
d’harmonia insuperable. Entre els relleus que ornamenten les seves galeries hi ha 
l’escena de la Batuda de l’Oceà de la Llet, amb una enèrgica rotació de la serp Wasuki, 
a fi d’aconseguir l’elixir de la immortalitat, en la qual participen 88 Asuras (dimonis) i 
92 Devas (déus). El visitant contemplarà  fins a 800 metres de relleus en bon estat de 
conservació que estan inspirats en les narracions del Mahabarata i en la història del 
poble Khmer. Saturat d’imatges atractives i formalment perfectes podrà buscar, als 
laberíntics espais d’Angkor Vat, algun refugi solitari on interioritzar la seva immersió 
en el goig estètic i espiritual que li ofereix el temple. Probablement pensarà que tanta 
bellesa només s’explica per una gran inspiració espiritual i divina. 
Angkor reuneix una col·lecció de temples magnífics que han acollit alternativament els 
cultes hindús i budistes en diversos moments segons les evolucions religioses de la 
població khmer. El foraster celebrarà els temples budistes de Bayon, on es poden 
admirar una dotzena de cares descomunals d’Avalokitesvara i 1200 metres de relleus de 
la més alta qualitat estètica, i de Ta Prohm,  l’atractiva combinació d’edificis i selva que 
ha invadit el temple amb arbres i arrels més potents que els murs de pedra. Però hauria 
de descobrir una joia més amagada de l’arquitectura hindú visitant el Banteay Srei 
dedicat a Xiva. El temple està construït amb una pedra rosada que contrasta els altres 
tresors d’Angkor que són de color gris verdós. Banteay  Srei és alegre i delicat. S’han 
d’admirar especialment les gracioses miniatures de pedra que decoren les portes dels 
seus diversos edificis. Sembla impossible que el temple sigui del segle X. Alguns 
relleus semblen esculpits recentment i expressen un refinament cultural no aconseguit 
per altres civilitzacions. Angkor  no es pot visitar amb presses. S’ha de poder gaudir a 
poc a poc dels plaers d’una contemplació que està reservada als observadors pacients 
disposats a escoltar les confidències que comuniquen les pedres i els éssers divins que 
les habiten misteriosament. No s’ha de pretendre col·leccionar moltes imatges mentals o 
fotografies sinó els subtils missatges que engrandeixen l’esperit. 
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Fulls de diari 
 
28 d’abril de MMXVII 
 
 Dormit bé fins les 6. Llevat amb bon ànim, la ment clara i disposat a enfrontar-
me a aquest divendres de finals d’abril. La nit ha sigut freda, amb glaçades a l’interior 
del país, la neu va tornar al Pirineu i comarques pròximes, no és un fet anormal, però sí 
que és poc freqüent, som al maig, com aquell qui diu, i les temperatures són de ple 
hivern. Avui tinc visita amb l’uròleg. Amb el medicament que em va receptar orino 
menys que sense prendre res. És allò de pitjor el remei que la malaltia. No sé què em 
dirà. No tinc cap classe de dolor, només aquesta retenció urinària. Tinc la visita a ¾ 
d’una, em quedaré a dinar al mateix hospital. Abans he d’acompanyar la Sachiko a la 
FNAC, vol comprar-se un iPhone, fan uns descomptes, però s’ha de ser soci, i ella no 
n’és, per a això em necessita. Des d’allà ja aniré cap a la Quirón amb la línia 3. D’aquí 
poc sortiré a esmorzar. Vull fer-ho tot amb temps, i amb previsió. Ahir ja vaig escriure 
l’entrada d’avui al Diari d’un diletant, atès que avui no crec que tingui temps d’escriure-
hi res. La tarda, si puc, aniré a dibuixar. També voldria portar un apunt del natural per 
emmarcar per presentar-lo a la Col·lectiva Social del Cercle Artístic de Sant Lluc. 



Només tinc temps de fer-ho fins al dia 6 de maig, és a dir, tota la setmana entrant. 
M’agradaria poder-hi participar, però si per alguna cosa no puc, tampoc s’acabarà el 
món, no passa res, m’estalviaré la despesa. Noto l’ambient fred del pis, aquest matí. Ja 
clareja, són quasi les 7, d’aquí a mitja hora ja podré sortir per esmorzar i fullejar el diari, 
el quiosc obre a quarts de 8. No és que tingui massa gana. Aquesta setmana he perdut 
pes, peso un quilo menys, sóc en el bon camí. He de continuar així, si cada setmana 
perdés un quilo en dos mesos hauria arribat al pes ideal. Sé que no serà fàcil, però ho he 
d’intentar. No és una qüestió estètica, sinó de salut, m’he engreixat perillosament, així 
no puc continuar. El cap de setmana és quan he d’anar més amb compte, guanyo pes, 
sempre, i pateixo restrenyiment, no sabria dir perquè... És qüestió d’extremar les 
precaucions. Més aliments vegetals, més fruites, i restringir el pa i el vi, no picar entre 
àpats, no menjar xocolata... Sé que si hi poso voluntat ho puc fer sense massa angoixa. 
Només és una qüestió de perseverar en els hàbits que he emprès aquí a Barcelona. Són 
les 7. Cel serè, lluirà el sol, i al pic del dia les temperatures es recuperaran una mica. 
M’emportaré el kindle a l’hospital per llegir si m’he d’esperar massa, les visites 
mèdiques sovint es retarden més del compte. He d’anar preparat. També portaré la 
llibreta del diari, potser hi haurà oportunitat d’escriure alguna cosa.  

Això em digué el Senyor Déu d’Israel: Agafa aquesta copa de vi, la copa de la 
indignació que tinc a la mà, i fes-ne beure a totes les nacions a les quals jo t’enviaré: 
que beguin, tentinegin i delirin davant l’espasa que llançaré  enmig d’elles. Oracle 
contra les nacions. Jeremies, 25, 15-17.  

I sense més dilacions surto a comprar el diari i esmorzar. Fet! I ja torno ser al 
peu del canó. Encara no són les 9. Lluu un sol solet, tímid i amb poc vigor, la nit ha 
sigut freda, i al matí li costa d’escalfar l’ambient. Avui tinc ganes de bon temps, de sol i 
calor, sense arribar als extrems del pic de l’estiu... Hospital Quirón. Migdia. He vingut 
amb metro des de la Plaça de Catalunya. Mitja hora escassa entre el trajecte fins a 
Penitents, i la costeruda pujada que hi ha per arribar fins aquí. He acompanyat la 
Sachiko per fer la compra de l’iPhone a la Fnac. Ara ella s’ha d’esperar fins a quarts 
d’una perquè li passin les dades del Sony android a l’iPhone. Tarden una mica perquè 
són sistemes operatius diferents. Hem pres un te verd en un Bracafè de la Ronda de la 
Universitat, tocant a la Plaça, a ella no li agrada el Zurich. I l’he deixada allà, fent 
temps...  M’he instal·lat al hall d’entrada de l’hospital esperant l’hora de la visita. A 
veure com em trobarà el doctor Bielsa. He d’estar preparat per a qualsevol cosa. Sempre 
voldríem que tot anés bé, però de vegades hi ha coses que no hi van, i s’han d’entomar 
tal i com venen. Intentaré quedar-me a dinar. La Sachiko vol dinar a l’Aiueno del carrer 
Rosselló, prop del Passeig de Sant Joan. Hem quedat que cadascú s’espavilaria pel seu 
compte. Així no dependrem l’un de l’altre. Tindrem més llibertat. Hauria de saber 
escriure sense dependre tant d’aquesta crònica anecdòtica. Hom sempre voldria ser 
sublim, però ja sabem que això, com la fe, no es compra ni es ven. És matèria reservada 
als genis de la literatura. I jo només sóc un diletant... Aquesta tarda no crec pas que vagi 
a dibuixar. El dibuix que volia portar a la col·lectiva de Sant Lluc es quedarà per 
emmarcar. Em sap greu, però les coses van com van. I jo faig el que puc... Ja és hora 
d’anar cap a la consulta de l’uròleg. L’home és un animal prostàtic. Gran definició de 
Josep Pla. Prego a Déu perquè tot vagi de la millor manera possible. Visita ràpida. M’ha 
tret el medicament que prenia, que faci vida normal, i m’ha donat hora pel 17 d’octubre. 
Respiro. Elevo al Cel un cant d’acció de gràcies. Dinaré al restaurant. Prenc un biterkàs 
a la Cafeteria perquè encara no han començat el servei. Hi ha tres monjos amb l’hàbit 
cistercenc a la taula del costat, mengen un entrepà i beuen coca-cola. Em dic que deuen 
ser de Poblet, però no goso preguntar-els-hi, tot i que em trobo més animat. I amb més 
empenta anímica. Temptat d’anar a dibuixar. Tantes pors i tenebres, sempre aquesta por 



feréstega. Llegeixo Homo Deus al kindle abans de dinar i durant el dinar. Plaer racional. 
Torno amb metro. Faig el cafè a l’Avinguda Gaudí i acabo la lectura del capítol de 
Homo Deus que he començat aquest matí. Retorn al pis abans de les 4, la Sachiko ja és 
a casa, està atrafegada amb el mòbil nou. Tinc tota una tarda-vespre per fer lectura, o el 
que més em plagui. Demà volem anar cap a la vall d’Aro a primera hora del matí. Hi 
hem de ser, per anar bé, abans de les 11. Reviso el que vaig escriure ahir, i ja m’aboco a 
la lectura. És un text apassionant.  Quan deixo la lectura de Homo Deus de Yuval 
Harari, més per pair-la bé que no pas per fatiga, agafo LV, avui l’he tornada comprar, i 
la llegeixo amb uns altres ulls, la ment estimulada per la lectura de Homo Deus em fa 
llegir el diari amb un relativisme distanciat, tota l’actualitat, quan vens del món antic, de 
les grans cultures sumèries, agafa un caire provisional, com si fos una realitat 
embastada, sense acabar-la de cosir. No sé explicar-ho millor. El que vull fer és 
refermar-me en la voluntat de llegir més llibres interessants i menys papers de 
l’actualitat, però sense deixar-lo de petja, el periodisme. Potser hauré de rellegir Sapiens 
quan acabi de llegir Homo Deus. Són llibres que vull recomanar a Jaume de Solius. He 
de ser més generós en les recomanacions que faig dels llibres que llegeixo. Ser positiu, i 
no tancar-me en el meu egotisme esquizoide. He de fer tot el possible per compartir 
aquestes lectures. Són realment d’un gran interès per a tothom que tingui un mínim de 
curiositat amb el nostre ecosistema, la seva fauna, i el paper central de l’home, el que en 
termes religiosos tradicionals i monoteistes anomenem la Creació, i en termes científics, 
l’Evolució. Certament, el discurs i la visió de Yuval Noah Harari són remarcables des 
de tots els punts de vista. Tot és discutible, en aquest món, però la claredat expositiva 
que demostra, plenament al servei d’una divulgació rigorosa de tot el saber humà, la 
sàvia combinació d’història i ciència, els exemples tan didàctics amb què ho il·lustra, en 
fan una lectura altament gratificant. No vull fer-me pesat, però deixeu-m’ho dir un cop 
més: són dos grans llibres.  Acabo el dia amb aquesta lectura i una estona de música. No 
he volgut veure les notícies de la TV, avui, ja que mentalment estava en una altra òrbita. 
Diuen que les imatges valen més que milers de paraules, i la nostra societat s’ho creu. 
Permeteu-me que en dubti. Vaig contra el corrent dominant, ja ho sé, però sempre m’ha 
agradat navegar contra el vent i la maror... 
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• 2002 L'ànima dels poetes 
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1986 Premi Crítica Serra d'Or de poesia per Enigma 
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Onades 
 
Les onades vénen lentes, 
llepen la sorra granada, 
s’hi perden, inacabables, 
engolides sense treva. 
 
Així els records de la vida. 
Arriben, tornen, altius, 
disposats a no rendir-se. 
L’oblit se’ls ha d’empassar. 
 
¿Per què hem de sentir tendresa 
per fantasmes que voldrien 
imposar-se com si fossin 
tan reals com el present? 
 
 
 
 



Relat 
 
Els dits rosats de l’alba s’allargassen 
pels herbassars ressecs de l’aeroport. 
Un dia nou comença els seus desficis 
al món atrafegat i obscur dels cors. 
 
Hi haurà sols insistents, pluges incertes, 
hi haurà alegries pures, esclatants. 
Hi haurà dolors intensos, morts temudes, 
hi haurà deserts d’amor desconsolat. 
 
Aquest sol es pondrà arribat el vespre. 
Augmentaran temors i tremolor. 
L’alegria profunda es farà miques. 
Perdurarà, punyent, tot el dolor. 
 
Es repeteixen els passos de la història 
i tot començament és un final. 
S’estén la nit i pesa, insostenible, 
damunt tots els topants d’aquest relat. 
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Del llibre I n f i n i t i u s. Lleonar Muntaner Editor. 2017. 
 

 

LA PARAULA 
 
 
 
l’ànima de la llengua 
en el pregar de l’ànima 
mes en el dir de l’ànima 
tenir veu amb la llengua 
amb ànim de parlar 
i una llengua per dir 
parlar i no emmudir 
i dir per fer parlar 
 



amb l’afany per parlar 
clar com enraonar 
ser en enraonar 
subjecte del parlar 
amb aires de raó 
llenguatge en pensar 
la parla per pensar 
com dir la desraó 
 
somniar la raó 
desraonar en sentir 
no sense consentir 
el verb sense raó 
amb força per escriure 
les coses amb un nom 
i descriure tothom 
per la raó d’escriure 
  
escriure per escriure 
i descriure per creure 
més imaginar i creure 
no creure per escriure 
car als límits del ser 
com a insomni infinit 
conjugar l’infinit 
sense subjecte en ser 
 
ésser verb en el ser 
del tot l’imaginari 
per extraordinari 
de tenir nom en ser 
amb un llengot perfecte 
llengua universal 
tàntrica i animal 
per sempre desperfecte 
 
i amb aquest cop d’efecte 
de la fe animal 
amb llengua vertebral 
per alçar-se tot recte 
en desafiar el mal 
només ésser subjecte 
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Agonia de conceptes i sobiranisme català 
 
 
 De bon començament cal aclarir que el primer ús que practico del mot agonia és 
el del grec clàssic ἀγωνία, que és d’on se suposa que s’enlaira la deriva etimològica del 
mot. Volia dir, “lluita”, “confrontació”, “rivalitat”, (també tenia altres sentits que no cal, 
ara, aportar). Per tant, aquí el mot agonia s’ha d’entendre en primer lloc en aquest ús 



semàntic. Ara, és veritat que la lluita menys o més palesa de conceptes en confrontació 
pot acabar ajustant-se al contingut semàntic d’agonia tal com l’expressa el diccionari de 
l’IEC: darrers moments d’una vida que s’extingeix. I, en aquest sentit, un mot pot 
acabar derivant cap un sentit molt allunyat de l’original. 
  No cal haver de comptar amb una perspicàcia política fora del comú per adonar-
se que qualsevol reclamació o reivindicació nacionalista ha de ser, d’entrada, rebutjada, 
o ignorada pel poder polític d’un Estat que, per les raons històriques que siguin, té el 
control polític d’una comunitat nacional subjecte de reclamacions o reivindicacions. Si 
L’Estat incorre en tal rebuig, vol dir que no hi ha una identificació entre una part i 
l’altra. És a dir, entre tal Estat i tal comunitat hi ha sens cap mena de dubte vivències 
nacionals i un autoreconeixement nacional diversos, diferents. La qual cosa no implica 
necessàriament la impossibilitat d’una entesa, sinèrgia i sintonia entre ambdues parts 
per construir una realitat política d’un tipus o altre. 
 Qui ignora, doncs, aquest dictamen està exhibint o bé una ignorància severa o 
deixa palès que els interessos d’ambdues parts en confrontació són interessos 
contraposats. És a dir, alguna cosa tem l’Estat, davant d’una reivindicació nacionalista 
que no assumeix com a pròpia, i alguna cosa la comunitat nacional proclama com a 
greuge que no queda satisfet en la seva inclusió en l’Estat que és destinatari de tal 
reivindicació. 
 És a dir, per una banda l’Estat veu alguna cosa a perdre en la reclamació de la 
comunitat nacional (sigui en el registre econòmic, territorial, jurisdiccional, cultural..., 
en el marc de tal Estat) Per l’altra banda, la comunitat nacional veu alguna cosa a 
guanyar en la seva reivindició, en els mateixos termes i registres de l’Estat (en el cas de 
negativa per part de l’Estat d’accedir les reivindicacions nacionalistes, l’expectativa 
d’ambdues parts queda invertida, és clar). En línies general ambdues opcions cal 
acceptar-les com a legítimes en la mesura que ambdues parts defensen llurs interessos. 
És a dir l’estratègia de l’Estat i l’estratègia de la comunitat nacional s’orienten de 
manera plausible en funció d’aquests interessos a renunciar/satisfer, perdre/guanyar. 
 En el cas del sobiranisme català i de la seva confrontació amb l’Estat, sigui 
perquè li sigui reconegut i concedit el dret a decidir o, a la fi, la possible independència 
en relació a tal Estat, hi ha una qüestió prèvia portada a la pràctica per una part 
considerable dels polítics castellans/espanyols: el negacionisme. Una actitud ideològica 
aquesta que s’expressa en diferents registres i modalitats, però que a la fi tots ells 
conflueixen en el propòsit de negar, de no reconèixer el caràcter nacional de la 
comunitat catalana. Les raons per donar suport ideològic a aquest negacionisme són 
diverses:  

històriques: Catalunya no hauria estat mai una comunitat independent o un Estat 
independent. 

econòmiques: els serveis i infraestructures públics de Catalunya els pagaria 
l’Estat. 

Socials i psicològiques: a Catalunya hi viuria molta població amb arrels 
familiars de fora de Catalunya... 
 Raons com aquestes, i altres, actuarien de justificadors ideològics i intel·lectuals 
per adobar aquell negacionisme, i, a la fi, no haver de reconèixer, permetre, autoritzar 
un exercici de sobirania al poble català (un concepte, aquest, “poble català” que no 
tindria, així, gaire més abast que el de ser un simple apel·latiu de caire folklòric). 
 Però barrejat amb les diverses modalitats de confrontació al voltant del 
sobiranisme català, n’hi ha una que sembla navegar amb absoluta llibertat de 
moviments. És l’equipament conceptual que des de la política estatal se solen arborar 
els discursos polítics no disposats a acceptar, permetre, concedir o accedir a la 



reivindicació nacional catalana. Caldria revisar-ne uns quants per tal de poder calibrar 
llur pes específic en aquesta confrontació política. 
 Una cosa, però, que m’ha cridat l’atenció és que, des del costat sobiranista català 
no hi ha hagut, o no he sabut detectar gaire acarament crític o confrontació ideològica 
envers tal equipament conceptual que la reacció estatal exhibeix. Aquesta no és una 
qüestió innòcua, perquè darrera d’ella batega un esperit encara més silenciat 
(estratègicament, potser?, una estratègia de la qual jo no en sabria veure l’oportunitat!) 
per la lluita sobiranista i que té un potencial incalculable de ressonància internacional: la 
reclamació del dret a la restitució nacional. 
 Revisem, doncs l’ús i rendibilitat d’alguns conceptes: 

1- Il·legalitat de l’objectiu del sobiranisme català. Tant partits polític catalans 
com d’abast estatal proclamen que la celebració d’un referèndum amb 
l’objectiu assolible o no de la independència de Catalunya no queda 
contemplat en la Carta Magna de l’ordenament polític espanyol. I en aquest 
sentit, tant un referèndum com la proclamació d’independència constituirien 
actes indubtables d’il·legalitat i, per tant, no és oportú celebrar-lo o 
proclamar-lo. 
De fet, no hi ha a Europa cap text constitucional que reconegui explícitament 
el dret d’un part del territori d’un Estat a separar-se’n. Situació aquesta que 
perfectament indeclinable i previsible, llevat que trobéssim un Estat polític 
que de bell antuvi estigués disposat a admetre la reducció del territori que 
controla. Cosa que sembla poc plausible. 
L’apel·lació a la il·legalitat de les fites del procés català passa per alt un fet 
fonamental d’un pes i importància aclaparadors. El sobiranisme català, allò 
que posa en qüestió, és, en clara precisió, l’estatus de legitimitat de la 
legalitat espanyola proclamada per la Carta Magna. És justament la legalitat 
espanyola allò que està essent qüestionat. Com caldria acomodar-se a una 
legalitat considerada injusta, partidista, il·legítima, per tal de enderrocar i 
transformar tal legalitat? Polítics i no polítics en un accés de suposada i 
irreprotxable tàctica democràtica contestarien que tal transformació cal dur-
la a la pràctica a través d’institucions, entitats i mecanismes que, de manera 
democràtica, permetin la transformació de la legalitat vigent. És a dir, per 
voluntat i decisió de la majoria, com passa en els procediments democràtics. 
Argument aquest que passa per alt, és clar, que l’objectiu del catalanisme 
sobiranisme és un projecte minoritari dins de l’Estat. I com un projecte 
minoritari li seia possible d’assolir resultat satisfactoris en confrontació amb 
una majoria que no accepta, ni permet, ni tolera tal projecte? Quin és el 
mecanisme democràtic i legal a disposició perquè una minoria nacional en ús 
d’un dret innegable vegi reconeguda la seva realitat davant d’una majoria 
social o política que no li ho vol reconèixer? 
En el procés sobiranista català han pujat a la palestra dues idees polítiques 
centrals de perdurabilitat històrica inestroncable. La primera d’elles fou 
proclamada per Trasímac. Plató, en un dels seu Diàlegs, no té cap 
inconvenient de transcriure-hi les paraules crues, realistes i explosives 
d’aquell sofista: la legalitat és la llei del més fort. El més fort vol dir també, 
però, el més moralment just, el més raonable, el més necessari i 
convenient...? Qui sap. El que sí que és segur és que el més fort és aquell o 
aquells que saben i poden imposar la seva voluntat sobre els que no tenen 
capacitat per fer-ho, i aquests altres només la tenen per acatar tal voluntat. En 
què és basa aquesta força superior? Doncs segurament deu haver-hi un 



ventall ample d’opcions i de possibilitats: des de la força bruta fins a l’interès 
econòmic, passant per la capacitat discursiva o de convenciment. Tota això 
serien mitjans per exhibir una força superior. Plató mateix, en un remarcable 
accés de realisme (essent ell, com era, un ideòleg idealista), no s’atreví a 
contestar la proclama de Trasímac i va passar-hi de llarg. Tot això, doncs, es 
ventilava ara fa gairebé dos mil cinc-cents anys. Ha aparegut algú, al llarg de 
la Història d’Europa, que hagi contradit la proposta del sofista? 
No solament això, sinó que dos mil quatre-cents anys endavant (és a dir, una 
centúria i una mica més abans de la nostra) John Stuart Mill, estendard del 
liberalisme i l’utilitarisme britànic, reblava el clau de l’estigma imprès per 
Trasímac i proclamava que un govern democràtic com cal és aquell que 
reconeix (amb totes les conseqüències que això pugui comportar) les 
minories. O sigui que un govern amb pedigrí democràtic seria aquell que 
precisament duria a la pràctica, fins a cert punt, l’afirmació/denúncia de 
Trasímac, contradient, per tant la tesi d’aquest sobre la legalitat d’un Estat. 
Interessant. A la minoria nacional catalana, doncs, en aplicació de la tesi de 
Mill caldria que li fos reconeguda la seva realitat (i els drets conseqüents), un 
reconeixement que, segons alguns, no són contemplats per la legalitat que ha 
bastit la majoria social de l’Estat. 
El recurs a la legalitat política espanyola, doncs, com a obstacle per al 
reconeixement de la realitat i exigències de la minoria nacional catalana, 
seria un recurs conceptual, ideològic, blindat, opac, que camuflaria de 
manera populista l’interès d’una majoria per sobre de l’interès d’una minoria 
nacional.  
I és que, de fet, Trasímac aplicava a la realitat social i política un principi 
que sembla que tothom reconeix com a indiscutible: la preeminència 
irrebatible de la llei del més fort. 

 
2- Sobirania popular. Un Estat com Espanya, des d’un punt de vista històric, 

ha viscut pocs parèntesis de govern democràtic. L’efímer intent de 
contestació a l’absolutisme borbònic, un cop acabada la Guerra del Francès, 
La Primera República Espanyola, La segona República, i l’Estat de les 
Autonomies actual. Tots aquests breus episodis de vel·leïtat democràtica 
(deixem de banda la teatralització parlamentària i constitucionalista de la 
Restauració borbònica, de finals de s.XIX). Comparat amb altres Estat 
europeus, la tradició democràtica a Espanya deu tenir encara alguna 
mancança per superar, com per exemple, en el sentit d’entendre que una 
democràcia requereix uns servidors públics que, com a tals servidors no hi 
són per a promoció exclusiva personal (aquesta mancança possiblement deu 
ser teló de fons de l’inenarrable quantitat de corrupció política que amara des 
de les instàncies municipals fins a les cotes més altres de poder de l’Estat). 
La convicció democràtica a Espanya no sembla haver amarat de manera 
gaire decisiva, encara, l’acció política. Li cal, segurament tradició. Però això 
no només té relació amb les pràctiques dels polítics elegits per als càrrecs 
oportuns, perquè hi ha altres qüestions, com la filiació sindical que ateny 
unes proporcions mínimes, si no ridícules en proporció amb altres Estats 
europeu, amb França, per exemple. Aquest fet és, de manera probable, un 
indicador de nivell baixos del sentit de col·lectivitat del poble espanyol (el 
poble català no estaria tampoc tan lluny d’aquesta situació generalitzada). 
Aquesta curta tradició democràtica també està al darrera de l’afecció 



ideològica espanyola a la sacralització de persones properes al poder i de les 
accions polítiques d’aquestes persones, de tal manera que a nivell popular 
sembla haver-hi una inhibició insondable davant de la necessitat de revisions 
i anàlisis crítiques de les accions dels polítics. La consciència i la convicció 
de la necessitat de l’atenció viva i de l’anàlisi constant de la trajectòria 
política són elements que potencien el sentit col·lectiu de la convivència, la 
rendibilitat de l’acció col·lectiva i l’acció política responsable. Però per a tals 
elements cal una presència dilatada de convivència i organització 
democràtica avalada per períodes llargs i continuats. 
És a partir d’aquests constatacions que l’apel·lació a la sobirania popular per 
justificar l’oposició al sobiranisme català resulta ser un sarcasme cruel 
utilitzat i aprofitat per moltes elits polítiques i econòmiques per consolidar 
els seus interessos, de vegades només extractius i gens populars, ni al servei 
de la comunitat. 
Com poden recórrer, bona part de càrrecs polítics, al concepte de sobirania 
popular com a dipositari de la voluntat del poble espanyol (per llançar 
aquesta sobirania contra el sobiranisme català), quan aquesta mateixa 
sobirania és estafada, defraudada i espoliada en serveis i bens socials, 
econòmics, naturals... a favor d’una classe elitista extractiva, que acumula 
fortunes i patrimonis a costa de la reducció dels serveis de què aquesta 
sobirania popular voldria i necessita disposar, reclamar i tenir? 
L’apel·lació a la sobirania popular d’abast territorial espanyol per decidir la 
qüestió nacional catalana, no només és d’una raonabilitat i sentit elemental i 
comú inexistents sobre l’autonomia de persones i pobles, sinó que vol pujar a 
la palestra la realitat social d’un país que és estafada constantment per 
classes polítiques i econòmiques que al llarg dels segles s’han anat rellevant 
en el seu paper depredador sobre aquesta mateixa sobirania popular que tant 
reclamen. Es veu que per allò que interessa cal recórrer al poble i a la seva 
capacitat decisòria (ni que sigui per coses que no li pertoquen), però quant a 
altres qüestions, la sobirania popular ni tan sols és considerada. 

 
3- Unitat política. Barack Obama va encandilar la classe política espanyola 

contrària al sobiranisme català amb la seva rotunda afirmació i aposta per 
una Espanya unida i forta. Quin encomiable desig! Hem de suposar que 
Obama deu voler i servar aquest excel·lent desig per a tots els Estats del món 
(bé potser per al cas de Rússia, Corea del Nord, Iran i..., qui sap). Una cosa 
semblant de suposició plausible, degué passar amb l’afirmació de Macron a 
França. La qüestió, però, és que el concepte d’unitat és un dels més 
maltractats per la prosòdia política. 
Resulta que unitat implica, en una lògica ben elemental, parts. I el 
reconeixement d’unitat implica el reconeixement de parts. La política 
castellana en boca de professionals de la política o del poble ras sembla 
haver defensat sempre (!) que Catalunya és una part d’Espanya. Tothom, per 
poc sentit comú que tingui, sap perfectament bé que una unió sense 
reconeixement de parts, no pot ser mai tal cosa. Per altra banda les parts a 
unir sempre han d’anar avalades i garantides per la llibertat de decisió. Si no 
és així, tractar d’unió una reunió forçada no és altra cosa que tergiversar la 
qüestió i voler aparentar realitats que no tenen cap fonament. Mantenir 
aquest engany és garantia de problemes i d’insatisfacció de les parts, més 
aviat o més tard. I això sembla raonable d’aplicar-ho a qualsevol situació 



col·lectiva o personal. Per tant, impermeabilitzar el concepte d’unitat 
impedint-ne una anàlisi que mostri les diferències insondables entre una unió 
forçada i una unió lliure és un recurs populista utilitzat per tot aquell que 
amaga els interessos reals, econòmics, polítics..., que l’empenyen.  

 
Aquesta seria un mostra minúscula del tractament que reben només tres 

conceptes que han entrat en joc a propòsit del sobiranisme català. La llista de conceptes 
tergiversats amb l’objectiu de la manipulació ideològica en contra d’aquest sobiranisme 
és molt més llarga que tot això. Caldrà fer-ne l’oportuna anàlisi i ampliació en algun 
altre moment. 
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Brindis 
    

   Tu llesques el dia,  

   un tros darrere l’altre, 

   amb el cap confús 

   i els ulls secs d’aigua, 

   mentre danses perdut 

   dins les drassanes desertes del futur 

   que el vi juga a disfressar-te. 

    

   Ressegueixo jo la nuca de la tarda 

   amb lents dits de poeta i de metàfora, 

   fins que el món esdevé un breu cal·ligrama. 

   Abstèmia com sóc, 

   aquest és l’únic vas d’or  

   que sé beure a peu de pàgina.  



    

   I així, vagues, transcorren les hores  

   entre les nostres copes. 

   La nit és feta d’absenta de velles bohèmies. 

        

   Hi haurà un demà, però, 

   rere el cor de les acàcies, 

   on ens deixarem arrossegar  

   pel dolç foc d’un riu de lucidesa.    
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