
 

 

 

 

 

 

Lletres Guixolenques 
n. 2, desembre del 2012 



Benvingut, benvinguda, 

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

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

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

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

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

Lletres Guixolenques és una revista que vol donar presència i publicitat regular als textos dels 
autors que formen el patrimoni literari de la nostra ciutat. Té un propòsit divulgador d'un bagatge 
cultural ciutadà adreçat tant a joves com a grans, com a contribució al gaudi, coneixement i 
continuïtat d'aquest llegat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equip Editorial: 
 
Correcció de textos: Àngela Ribas 
Traduccions: Tomàs Rosés 
Selecció i coordinació de textos: Josep Cullell 



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



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

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

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

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

Ferran Mascarell 

Conseller de Cultura 



EDITORIAL 

Lletres Guixolenques, tal com queda indicat en la pàgina d'inici i de benvinguda, és una revista 
literària digital que té com a objectiu la divulgació del patrimoni literari guixolenc i, al mateix 
temps,  estimular entre els joves la continuïtat d'aquest patrimoni. 
La revista desplega en cada número un mostrari del llegat literari ciutadà, d'escriptors que ja ens han 
deixat. Té un altre apartat de textos d’autors actuals. I compta, també, amb apartats que volen servir 
d'estímul i aparador de nous escriptors, escriptors joves. 
La revista està oberta a escriptors que tinguin alguna relació, assídua  o esporàdica amb Sant Feliu 
de Guíxols, i que ja comptin amb un currículum de publicacions. 
La revista té una edició semestral (juny i setembre) i també recull escrits d’autors, guixolencs o no, 
que tractin temes relacionats amb la ciutat. 
És una revista en llengua catalana. 
 
En aquest segon número de Lletres Guixolenques hi figuren textos d’autors que formen el 
passat del nostre patrimoni literari: 
Edició de poemes de Salvador Albert, del llibre de poemes Més Enllà. Després la continuació del 
text de Una vila del vuitcents..., de Gaziel, que publicàvem en el número anterior. També hi ha la 
continuació del text, publicat en el primer número de la revista, de Coses d’Itàlia, de l’Agustí 
Casas, ara sobre Roma. Pàgines més endavant hi ha el capítol segon de la traducció realitzada per 
Tomàs Rosés de Les ruïnes del meu convent, de Ferran Patxot. 
 
Quant a textos d’actors actuals, publiquem el capítol IX de Diplomàtic sense estat: memòries, de 
Fèlix Martí, continuació dels seu recorregut geogràfic a través de l'espiritualitat religiosa de pobles 
de l'Orient i d'Àfrica. La continuació, també, de Paper Japó, dietari de Joaquim Pijoan, sobre la 
seva visita al Japó. Uns comentaris breus sobre Pere Calders, de Toni Sala amb motiu del centenari 
del naixement d’aquell escriptor barceloní. El text Santa Llúcia de Miquel Aguirre, uns comentaris 
sobre el carrer guixolenc que porta aquell nom. El text Sant Feliu de Guíxols..., com ho tenim?, un 
text ampliat sobre el publicat a Àncora per Josep Cullell-Ramis, escrit que ha iniciat un debat 
públic sobre l’ambient cultural a la nostra ciutat. De Xavier C.Ribot publiquem Tractament 
placebo, una ficció literària amb retrat d’un personatge i un ambient colombià. 
 
En l’apartat d’escriptors novells, publiquem els textos de tres estudiants dels tres Instituts de 
secundària de la zona: IES.Sant Elm: Dolça M.G. Granolleras, IES.Sant Feliu: Marc Rojas i 
IES.Ridaura: Anaïs Philippe, d’acord amb el criteri de selecció i avaluació dels seus respectius 
professors. 
Per raons de l’establert legalment sobre drets d’imatges de menors d’edat, no publiquen la 
fotografia de cadascun d’aquests estudiants. 
 
En l’apartat de temes guixolencs, Marc Auladell i M.Àngels Suquet, historiadors i arxivers 
municipal fan un interessant explicació i consideració de la feina realitzada a l’Arxiu Municipal de 
la ciutat 
 
En l'apartat "Exemplars anterior", de la capçalera, pots obrir, llegir i descarregar els exemplars pu-
blicats fins al moment present. 

 



                                                    

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

Poeta, narrador, assagista i polític 

obres (en llengua catalana): 

El despertar d’un cor, (1897) comèdia Ideal, (1898) novel·la Soldats de la vida, (1898) 
drama Involució, (1898), assaig Florida de Tardor, (1918), poemes Les hores que tornen (1919), 
poemes  Amiel, (1920) assaig  Confins, (1921) poemes   Antologia, (1921) poemes  Òpals, (1925) 
poemes  Més enllà (1925) poemes  Poesies (1916-1925), (1926), recull de poemes  Les darreres 
fulles, (1929-1938) 
 
 

Visió 
 

En batre l’oratjol ses ales lleus, 
deixen el port, frisosos d’horitzons, 

els grans navilis vers els mars pregons 
en llarga i lenta processó de creus. 

 
Mos ulls segueixen, plens d’enyorament, 

aquests navilis que, a l’atzar del vent, 
tot oblidant, en llur encantament, 

passades malaurances, 
fan via vers les aigües d’altres mons, 

blaves d’il·lusions 
i verdes d’esperances 

 
* 

El mar, del temporal convalescent, 
mostra blavors de puritat pristina, 

i en son mirall clarífic i silent, 
es reflexa el vol blanc de la gavina. 

Oberta l'ala al sospirar del vent, 



llisquen les barques, albes papallones, 
i, en defallir l'oreig sobtadament, 

els rems acompassats broden les ones 
de lluminós argent. 

 
Tes calmes són amors d'abim i altura, 
mar sereníssim d'horitzons llunyans. 
Oscul de pau, l'esclat del cel fulgura 

en ton safir, encès de diamants. 
Oh si pogués fruir l'ànima mia 

de ton repòs damunt l'avenç obscur! 
Les pures neus que als cims l'hivern congria 

també m'enciseu amb la calma llur. 
Com tu, esplendeixen a la llum del dia; 

mes elles no emmirallen pas l'atzur. 
 
 
 
(MÉS ENLLÀ. 1921-1925, dins de Poesies 1916-1925. Llibreria Catalònia, Editorial Catalana S.A. Barcelona, 1926) 
 
 

Repòs 
 

Un bosc ombriu de sanitoses flaires; 
una font clara que en l'herbei s'esmuny; 

càntics d'ocells, serenitat dels aires; 
el mar quiet, guspirejant al lluny. 

 
Rostos amunt, en la blavor del dia, 

sola entre pins, blanqueja una masia, 
i, de la llum novella el viu encant, 

bo i essent vella, riu com un infant. 
 

Jo passaré prop teu, hospitalària 
masia, sens que em vugui deturar. 

Tu vius, com jo, una mica solitària; 
mes ma pau jo la cerco més enllà. 

 
   
 
(MÉS ENLLÀ. 1921-1925, dins de Poesies 1916-1925. Llibreria Catalònia, Editorial Catalana S.A. Barcelona, 1926) 
 
 



                                                   

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

Filòsof, periodista, narrador 

obra castellana: 

Cròniques de guerra: 

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

obra catalana: 

Articles La Veu de Catalunya (1914): Hores del viatger espiritual (diversos articles) París 1914. 
Diari d’un estudiant  Una vila del vuitcents Sant Feliu de la Costa Brava Tots els camins duen a 
Roma Castella endins Portugal enfora La península inacabada Enteniment de la Península Ibèri-
ca 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 catala-
na completa, tot i que hi manquen Una vila del vuitcents i Història de “La Vanguardia” 

      I 
              La vila (2) 
 
.../... La vila de Sant Feliu no té ni pot tenir espai on expandir-se, encongida com està dins una 
estretíssima conca sorrenca, i empresonada entre la mar i els turons que l'encerclen per totes bandes. 



La seva única expansió possible és per l'ample, entre els murs del monestir, d'una banda, i de l'altra 
les diverses torrenteres que des dels cims veïns s'escolen vers la platja. El Sant Feliu medieval, 
menut i arrecerat al monestir que li va fer de bressol, degué mantenir-se estacionari durant mol 
anys, segurament durant segles, sense poder saltar ni tan sols el primer d'aquells obstacles 
topogràfics, l'anomenada Riera, per antonomàsia. La població era ja el que és ara, quan per fi aquell 
barranc pogué ésser soterrat i cobert, en 1934, just, quan saltaven les primeres espurnes de la 
darrera guerra. 
La vila, doncs, era petita i somorta, fins que, de sobre, entre 1825 i 1850, hi va florir la moderna 
indústria del suro, empesa per iniciativa de la burgesia liberal. La riquesa surera no és pas gens 
antiga, com lògicament caldria suposar tenint en compte que les alzines, igual que els pins marítims, 
en aquesta costa no els va plantar ningú més que la naturalesa mateixa, tan vella i matinera. Amb 
tot, l'enrenou del suro és cosa del segle passat, abans que arribés al seu ple, la vila era tan xica, que 
la meva mare, morta en 1946, molt prop dels noranta anys, sovint en contava que, essent ella una 
nena, el seu pare la va pujar un dia a la torratxa de la casa pairal, en el carrer que avui es diu de 
Campmany, per ensenyar-li amb uns binocles nacrats, de teatre, la batalla que els liberals i carlistes 
s'estaven lliurant fora vila, dintre la boscúria qui hi ha al pendís de la muntanya, darrera el Convent. 
I la meva mare -amb els ulls que li lluïen en recordar aquella estampa isabelina- encara li semblava 
veure un capità carlí, muntat a cavall i amb la boina vermella, caient malferit damunt la pinassa del 
bosc, mentre la seva tropa fugia a l'escampada, serra amunt, cap a les desertes fondalades de la 
banda de Tossa. 
Durant aquells grans terrabastalls vuitcentistes, Sant Feliu no va caure mai en mans carlines. 
Modernament, la vila ha estat sempre liberal fins a la medul·la, malgrat els seus orígens monacals -
o potser a causa d'ells. Un cop destronada Isabel II, per defensar-se de les possibles incursions 
carlistes que baixaven de Girona, d'Olot i de Vic, les viles «obscurantistes» de muntanya, vers 
l'Empordà i La Selva, «republicans i federals de tota la vida», Sant Feliu es va cloure ella mateixa 
dins una muralla espitllerada, de paret de tanca, tan prima, que amb prou feines resistia un tret de 
fusell. "De tros en tros -conta un cronista local-  hi havia, a més dels consegüents portals, que es 
tancaven a l'entrada de fosc, una mena de torres o baluards, que en deien tambons, i que servien per 
soplujar-s'hi i dormir-hi els escamots de guàrdia". Els meus avis hi havien passat més d'una mala 
nit. I en record d'aqueixa muralla -ai!, tan feble- contra la reacció, la part de l'actual Rambla 
d'Antoni Vidal, que toca al Passeig de Mar, s'anomenava, encara no fa molts anys, el Portal del 
Peix, perquè pel portal o tambó que allí hi havia entraven els pescadors, a la  matinada, venint de la 
mar. 
De les bullangues fratricides del Vuitcents queden visibles encara per tota la vila, unes grans G o C 
misterioses, pintades a les façanes de les millors cases antigues, amb una tinta negra i tan forta que 
ni el sol ni la serena no han pogut esborrar. Són els senyals que marcaven l'allotjament dels generals 
i coronels de l'exèrcit fidel, quan havien d'ocupar temporalment la vila. La meva mare recordava 
també haver-ne vist molts, de petita, allotjats a casa seva, dies, setmanes i mesos. I em contava que, 
als vespres, li feien escollir el santo y seña, i, alçant-la de terra, se l'asseien damunt els genolls, a la 
vora del foc, li feien moixaines i li contaven contes: -segurament per distreure-la de la basarda que 
li infonien aquells guerrers professionals, que parlaven una llengua sonora i estranya, i havien 
vingut de tan lluny, amb unes  botes que semblaven de mil llegües, totes enfangades, els capots 
pesants, xops de pluja, els "kepis" de xarol mullats, el penjoll de medalles al pit, els sabres feixucs, i 
les negres o grises barbasses... 
Però la gran època de la indústria surera i la seva expansió universal, que convertí la vileta en un 
petit empori, vingué un xic després, amb el replà pacífic de la Restauració borbònica. Llavors la 
població saltà ràpidament tots els obstacles que la detenien, i s'escampà per l'estret planell, enfilant-
se per les valles naturals que l'encerclen, turons amunt, cap a Palamós, cap a Llagostera i cap a 
Tossa. La vila s'omplí de fàbriques sureres i de cases burgeses. Ella tota sola es va fer el carrilet que 
la lliga amb Girona. Aconseguí de tenir port. I caigué en la feblesa de voler ésser una ciutat deixant 
de ser vila. Arribà a comptar uns 15.000 habitants. Avui el nombre d'habitants no passa gaire de 
9.000. 



Les seves possibilitats d'expansió, tan avarament mesurades, s'esgotaren a començaments de segle. 
Però aquest és justament, al meu entendre, el més íntim encís de Sant Feliu, curiosa ciutat 
minúscula que pot embellir-se, perfeccionar-se, polir-se tant com es vulgui, però no pot créixer. Al 
golf de Roses hi cabria una capital immensa. A la platja de Pals, a la vall de Palafrugell, al maresme 
de Palamós o a la platja d'Aro, s'hi poden bastir poblacions considerables: hi ha espai de sobres. A 
Sant Feliu, no: només hi cap la qualitat, la quantitat hi sobra. 
La màxima qualitat urbana de Sant Feliu és el seu Passeig de Mar, obra també de la burgesia liberal 
vuitcentista. Aquells avis nostres que el varen planejar i obrir, durant la segona meitat del segle 
XIX, tenien un pit de ciutadans tan ample com el cor d'aquells creients que a Girona bastiren, a la 
Seu, la més ampla nau gòtica de l'Edat Mitjana. Un passeig tan espaiós, en una vila tan menuda, és 
també cosa única. Per això és més de doldre que avui (1953), per circumstàncies adverses, estigui 
romput pel mig, com tantes altres coses nostres... 
 
 
Una vila del vuitcents (Sant Feliu de Guíxols) Editorial Selecta. Barcelona, 1953 p.22-26 
 



                                                 

Fèlix Martí i Ambel, Barcelona 1938 

Filòsof, professor 

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

Publicacions: 

Articles 

Diplomàtic sense estat: memòries. Proa. Barcelona, 2006 

Cap IX: Voltant pel món 
.../... 

 Als anomenats països de l'est d'Europa Pax Romana tenia una molt activa associació a Polò-
nia i contactes a altres països. Una de les primeres visites del nou equip internacional del MIIC va 
ser Polònia. Decidírem anar-hi junts Eric Sottas i jo amb les nostres dones. Era l'hivern de 1975. 
Varsòvia era una ciutat congelada en molts sentits. Feia fred i havent dinat ja es feia fosc. Hi havia 
escassetat de menjar. Les botigues escurades i la carn inexistent. El règim totalitari comunista enca-
ra era fort. Els nostres amics tenien molta por de la policia política. Parlaven de temes delicats amb 
la ràdio posada a volum sonor considerable o passejant pel carrer desafiant les humitats i la pluja 
fina. Tots explicaven les seves històries de lluita contra el nazisme i després contra el comunisme. 
El comunisme real era un fracàs polític i econòmic, malgrat que la retòrica procomunista que estava 
de moda entre els intel·lectuals occidentals ho dissimulava. Era una dictadura que oprimia el prole-
tariat i que funcionava amb els mecanismes dels règims totalitaris: dogmatisme ideològic, exercici 
desmesurat del poder i control de la informació. En el terreny econòmic, planificació centralitzada, 
sovint irracional i corrupta. La nomenklatura, és a dir els alts dirigents del partit comunista, era la 



beneficiària d'un sistema que funcionava contra les aspiracions dels ciutadans a la llibertat i la justí-
cia. Enfront del partit, l'església catòlica era vista com l'única instància de salvació. L'església era 
un autèntic contrapoder i els bisbes eren els únics líders alternatius. L'església, als ulls dels polone-
sos, representava la dignitat nacional enfront de la dependència soviètica, les aspiracions a un canvi 
de sistema i l'afirmació de valors essencials on imperava la mentida pública i el nihilisme pragmàtic 
de la classe política. Les esglésies sempre eren plenes de jovent i no hi havia cap crisi de vocacions. 
El Concili Vaticà II no els havia interessat perquè no va ser prou bel·ligerant amb el comunisme, 
que era el seu enemic proper. Era una església que vivia feliçment una situació de nacionalcatoli-
cisme i que no imaginava cap canvi en el seu rol futur perquè ningú no imaginava que un dia 
aquells totalitarismes s'enfonsarien. 

Visitàrem personalitats catòliques, el ministre d'afers religiosos i alguns bisbes, entre ells el car-
denal de Varsòvia i els bisbes de Cracòvia i de Wroclaw. No sabíem que, al cap de poc temps, el 
cardenal Wojtyla de Cracòvia es convertiria en Joan Pau II. L'entrevista amb Wojtyla va durar qua-
tre hores. S'interessava molt per Pax Romana i protegia el seu grup local del moviment, que a tot 
Polònia era conegut amb el nom de KIK (Club dels Intel·lectuals Catòlics). He de confessar que no 
vàrem sortir contents de l'entrevista per les concepcions tan jeràrquiques que Wojtyla va expressar a 
l'hora de parlar de les relacions entre els bisbes, els clergues i els laics. Tampoc no ens va agradar 
que mai no dirigís la paraula a les nostres dones, a les quals va tractar com si fossin figures orna-
mentals i no persones amb intel·ligència i experiència valuoses. El 16 d’octubre de 1978, a Barce-
lona, quan la meva dona i jo vàrem sentir per televisió el nom del nou papa que succeiria l'italià Jo-
an Pau I, vàrem quedar congelats com si tornéssim a patir els freds de Polònia. El coneixíem una 
mica i, pensant en el context polonès, se'ns feia difícil pensar que el papa Wojtyla pogués conduir 
l'església universal pels camins de la renovació conciliar. Així ho vaig publicar en un article respec-
tuós però crític al diari Avui de Barcelona pocs dies després. El meu article va provocar reaccions 
bastant agressives de diversos sectors, entre els quals hi havia alguns ingenus cristians progressistes 
que creien que l'elecció d'un papa que procedia del món comunista permetria que l'església catòlica 
expressés una crítica descarada del capitalisme i permetria desmuntar les pesades estructures del 
Vaticà. Un dels meus crítics va ser Alfonso Comín que defensava la compatibilitat entre la militàn-
cia cristiana i la comunista. Comín tenia una personalitat carismàtica però la seva mitificació poste-
rior  traeix el seu esperit autènticament evangèlic. Com  passa sovint amb líders culturals o socials, 
la seva memòria és instrumentalitzada per interessos polítics partidistes. Comín pensava que un pa-
pa que venia de l’est seria necessàriament progressista. Mirant amb perspectiva el llarg pontificat de 
Joan Pau II, continuo pensant que les reserves del meu article eren fonamentades i que ha represen-
tat una trista involució respecte a les tímides reformes iniciades per Pau VI. 

Una experiència completament diferent era la que vivien els catòlics a Iugoslàvia. Vaig tenir la 
sort de fer amistat amb un capellà molt actiu en el camp intel·lectual a Zagreb, Josip Turcinovic, 
director d'una gran editorial catòlica que publicava els textos bíblics en diverses llengües dels països 
de l'est, així com els documents del Concili Vaticà II i llibres d'interès general. Al seu voltant hi ha-
via un grup notable d'intel·lectuals laics i clergues, entre els quals destacaven el psiquiatra Iviça Bi-
ocic, el teòleg Tomislav Sagi Bunic, i el jurista Dragustin Sikiric. Tots ells ja experimentaven un 
model d'església que no reproduïa els vells esquemes del poder, sinó que confiaven en la força del 
mateix missatge. El cardenal de Zagreb, Franjo Kuharic, valorava molt, segons em va explicar, el 
lideratge de Josip Turcinovic, que era apreciat tant pels catòlics com pels comunistes. Vaig tenir 
molt bona relació amb tot el grup i es van convertir en uns socis activíssims de Pax Romana MIIC a 
Europa. Tant Josip com Iviça es van morir massa aviat, però les seves orientacions continuen vives 
entre els professionals joves que han adaptat Pax Romana MIIC a la situació postcomunista i a la 
dissolució de Iugoslàvia. Per cert que tres anys abans d'esclatar la guerra de Milosevic contra Eslo-
vènia i Croàcia, Ibrahim Rugova futur president de Kosovo, en una visita que va fer a Barcelona,  
ens va explicar amb una clarividència profètica tot el que passaria tenint en compte els discursos 
que ja feia Milosevic, així com la poca voluntat dels comunistes serbis d'acceptar una Iugoslàvia 
efectivament federal. 



A l'Europa central, és a dir, a Alemanya i Àustria, Pax Romana era un moviment més aviat con-
servador o en tot cas poc connectat amb les grans innovacions de la teologia en llengua alemanya. A 
Bèlgica, el MIIC estava animat per una parella prodigiosa, Helène i Lucien Morren, que contribuïen 
a Pax Romana internacional amb recursos materials, dedicació personal i molta generositat. Lucien 
Morren va ser durant molts anys l'organitzador de les sessions d'estudi del Secretariat Internacional 
de Qüestions Científiques i aconseguia editar cada any un llibre amb les ponències principals. He-
lène Morren era responsable de Convergence, la revista oficial de Pax Romana, que es publicava 
trimestralment. En moments de crisis econòmiques desmesurades, els Morren feien donatius dis-
crets coneguts només per Eric Sottas i per mi. Tots dos, ja molt vells, continuen vetllant encara avui 
per la salut espiritual i material de Pax Romana. Els membres anglesos de Pax Romana, com passa 
sempre amb els anglesos, són diferents. M'agrada la barreja d'il·lustració i de pragmatisme que tro-
bo a les seves activitats. M'agrada que les seves reunions integrin tan bé les parties, i que a totes les 
cases d'espiritualitat on convoquen les reunions hi hagi un pub al servei dels participants si els hora-
ris de la reunió s'adapten als horaris del pub. L'associació porta el nom del famós cardenal Newman 
i forma part dels sectors progressistes, si es pot parlar en aquests termes, de la societat anglesa. 
També vaig conèixer molt bé els italians. Anava sovint a Roma per participar a les reunions del 
moviment italià del MIIC o a les reunions que tenien lloc al Vaticà per explicar l'activitat de Pax 
Romana als dicasteris romans o bé per reunions de la conferència de les Organitzacions Internacio-
nals Catòliques. En una ocasió, el 15 de juny de l'any 1977, vaig obtenir una audiència personal 
amb Pau VI. Vam conversar sobre la fidelitat crítica que caracteritzava el nostre moviment, és a dir 
que el nostre servei a l’Església Catòlica no consistia a fer propaganda de les doctrines oficials sinó 
a ajudar a renovar el pensament catòlic. Era un papa que s'estimava Pax Romana perquè ell mateix 
n'havia estat consiliari anys enrere i va mostrar-se content amb les meves explicacions. Pau VI era 
un intel·lectual i no manifestava cap actitud autoritària. Semblava una mica tímid i en el tracte per-
sonal era molt cordial. Vaig tenir una relació fluïda i eficaç amb el cardenal Benelli de la Secretaria 
d'Estat, amb el qual vaig poder parlar de les complexes qüestions del nomenament de bisbes a Es-
panya i especialment a Catalunya. Sobre aquest punt també vaig tenir diverses entrevistes amb Mgr. 
Dadaglio, nunci a Madrid. Fins i tot vàrem parlar de noms concrets. En una carta amb data 20 de 
desembre de 1979 , que es deu trobar a l’arxiu de la nunciatura, li adjuntava un breu currículum dels 
meus candidats. El més destacat era l’abat de Montserrat Cassià Just. Els altres noms eren, en ordre 
alfabètic, Joan Batlles, Josep Bigordà, Joan Botam, Joan Busquets, Víctor Codina, Josep Junyent, 
Ramon M. Nogués, Manuel Pal, Modest Prats, Modest Reixach, Josep M. Rovira Belloso i Josep 
M. Totosaus. Malauradament els vents conservadors se'n van emportar Dadaglio i els meus noms de 
candidats a l'episcopat català. 
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    ROMA 
 
Cada any, si fa o no fa per aquest temps, molta gent de possibles comença ja a baixar cap al 

bell país que parteix l'Apení i'ls Alps i  la mar voregen (Petrarca). En el corteig cosmopolita, el 
nordamericà enriquit s'hi troba de costat amb el magnat rus, l'alemany il-lustrat amb el lord anglès, 
el representant de l'antiga noblesa de França amb els estudiosos o'ls refinats que s'hi apleguen dels 
quatre vents. I uns s'instal·len pels encontorns lluminosos del Vesuvi, d’altres romanen vora’l Tibre 
o s’escampen per les valls rialleres de la Toscana. An aquests hostes, ben distints dels inconscients, 
que la moda hi arrossega a grans remades, no és sols un clima més suau, lo que’ls atreu, sinó 
quelcom més digne, més enlairat i bell. Es bell, en efecte, d’anar a cercar en aquell ambient 
l’escalfor espiritual, que tan ricament s’en esbargeix i tots aquells a qui per causes diferentes no’ns 



lleu d’empendre eixa temptadora volada podem aspirar al menys, encar que sigui per breus estones, 
a crear-nos un ambient semblant. 
 En aquest temps de fred i de vesprades llargues, també ho és de bell, cercar el redós de la 
família i des d’aprop la llar aconduir el magí vers terres llunyes, acompanyant-lo amb l’afany de 
coneixences noves i nobles fruïments. L’exactitud i’ls avenços de les arts de reproducció ens 
ofereixen en aquests cassos llur valuosa ajuda i bo i fullejant estampes, podem trobar un consol cap 
mica menyspreable i fer-nos fins a cert punt la il-lusió de la realitat. Per això en aquesta vetlla, 
clàssicament casolana1, nostra família catalanista s’és ajustada vora la llar comú i és comptant 
també amb l’abundor de fotografies escampades a l’entorn i pla bé més eloqüents que la meva boca 
desautoritzada, que’m soc arriscat a acceptar l’honrós encàrrec que vaig a mirar de dur endavant. 
 Se tracta, doncs de córrer per Itàlia i tot deixant des d’ara per venidores ocasions 
l’acabament d’un projecte tan extens, anem avui a concretar nostre passeig a dintre’l clos venerable 
de la ciutat eterna. Armeu-vos per la vostra part d’una indispensable benvolença, que vos serà 
naturalment agraïda de tot cor.  
     
      Atracció de Roma. L’Història 
 
 Roma és un nom màgic que moltes voltes haurà obrat el seu encís en tots vosaltres. Mercés 
an ell, uns haureu retret en vostra pensa al gerarca suprem del Catolicisme i la silueta de la gran 
basílica; d’altres haureu recordades amb entusiasme les virtuts cíviques de la república antiga; més 
de quatre haureu filosofat sobre una història tota plena de grandioses ensenyances o haureu 
cobejada la visita de certes troballes suggestives o d’uns tresors de belleses inacabables. Es que 
Roma atreu per diferents conceptes, però a tothom amb molta força. Roma és un món; els seus 
aspectes són múltiples i per a seguir endavant, cal necessàriament que’ns deturem en un sol d’ells. 
Un cop d’ull a les imatges exposades ja vos haurà dit que l’aspecte escollit es l’Art. 
 No tinc pas d’ofendre a cap dels que m’escolteu suposant-li desconeguda l’història antiga de 
Roma i principalment sa divisió en tres etapes marcades cada una per un regiment polític especial. 
No m’entretindré pas, per consegüent, en sos origens, explicats fins ara en forma palesament 
llegendària, ni en les boires de sos començos històrics en el sí d’aquella Etrúria restada encare 
misteriosa, ni en tot el període obscur que acaba amb l’expulsió dels Tarquins. No esmentaré pas els 
jorns brillants de la República, on malgrat les bregues de patricis i plebeus, els romans anaven 
domenyant l’Itàlia i escampant arreu llurs energies bèl-liques i diplomàtiques fins a esdevenir 
senyors del món. No resseguiré pas la llista de llurs Cèsars, ni llurs disbauxes de luxe i de poder, ni 
la davallada paorosa de la decadència, ni’l daltabaix final. No retrauré tampoc la mesquinesa 
relativa dels segles mig-evals, ni els anals dels Papes, ni’ls aconteixements moderns. 
 Però, sí, vos recordaré que aquesta història, que ni temps tenim de saludar, resulta 
indispensable per als fins que’ns proposem. Les evolucions del’Art hi estan intimament 
compenetrades, amb la Història; el fil cronològic lliga millor que res els productes estètics de 
diverses èpoques, els fixa ensems ordenadament en la memòria i explica’ls uns pels altres. Per a 
examinar una obra d’art, no n’hi ha prou amb el sentiment depurat d’un gran artista: cal situar-la en 
son temps i cercar-li antecedents. 
 No obstant, tot i prescindint d’un preliminars necessaris i adoptant punts de vista generals, 
esdevé encara un problema de seguir en el sòl de Roma manifestacions d’aquesta mena: és això, ni 
més ni menys, que intentar una història d’art de prop de tres mil anys i una història de més a més, 
que qui ha visitada la urbs del Tibre tem de profanar-la no podent-ne parlar amb la xardor de poesia 
que irradía de ses ruïnes, de sos museus, de sos temples i palaus. 
 Aquí seria’l lloc d’envejar amb tota l’ànima als grans escriptors que en nombre considerable 
se són ocupats de Roma. Tots les tindreu presents, la intuïció genial d’un Goethe o les descripcions 
sentimentals de Mme de Staël i Lamartine o la grandiloqüència de Chateaubriand, qui potser primer 
que ningú sabé expressar l’encís de la plana mengívola del Laci, més tot lo que era passador i 

                                                
1 Fou llegit aquest treball la nit de Nadal de 1905, com acte inaugural d’una exposició de fotografíes de Roma. 



admissible quan les teories de Winckelman, el gran persursor, no havien tenyida encara l’opinió 
general, avui que damunt les coses de Roma si són exercits els coneixements amplissims d’un 
Mommsen o un Gregorovius, la crítica assenyada d’un Taine i les investigacions escrupoloses 
d’aquests temps darrers, avui dic, ja no’ns satisfan unes planes més  o menys de brillant literatura i 
si desitgem prou el llenguatge sagrat de la poesia, volem ensems més precisió; no’ns en contentem 
de glosar racontes mig dubtosos, reclamem fets comprovats, anàlisis detinguts i deduccions 
satisfactòries. Bo i posseïts de la melangia d’un ruïna, desitgem esbrinar els plans de l’arquitecte; 
rera la impressió d’una pintura, maldem per a situar-la en l’escola respectiva; l’encís d’un paisatge, 
ens duu a explicar-nos els fets que’l tingueren per teatre; i sempre sota’l goig del sentiment, hi 
batega inseparable el goig no menys intens de l’intel-lecte. 
Ens caldrà, per lo tant, fugir de vaguetats tant com ho consentí una exposició forçosament lleugera i 
amb els ulls fits en lo més cabdal, fer ressortir alguns punts característics. Es l’únic que pot 
esperançar un profà d’una conferéncia d’una hora sobre matèries que reclamarien de sobres tot un 
curs. 
 
 

 

Coses d'Itàlia. Estampa d'en Octavi Viader. Segona Edició. p. 3-8 
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Joaquim Pijoan, Santa Cristina d’Aro, 1984  

Diletant professional 

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

Vull dir amb tot això que la processó de l’art és molt llarga, i el ciri sempre és massa curt. Aquesta 
és la realitat neta i pelada per fer un resum del que ha estat el meu trescar per aquestes sendes tan 
transitades com abruptes. La major part de la meva obra literària és inèdita. Tanmateix, he publicat 
quatre llibres. L’obra pictòrica no ha sortit per a res del clos del meu estudi. 

Obra publicada: 

Somni, Premi Documenta 1982 de narrativa, Edicions 62, Barcelona 1983 Sayonara Barcelona, 
Premi Sant Jordi de novel·la, Proa, Barcelona 2007 Diari del pintor JP, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2007 L’amor a Venècia, Ara llibres, Badalona, 2008 

Paper Japó (1999) 

25 de juny  
Ha plogut durant tota la nit. Ara, a mitjan matí, continua el degoteig del cel llis i gris, l’ànim corcat 
per una nit d’insomni, potser a causa del jet lag que encara arrossego. En arribar vaig fer una migdi-
ada massa llarga, endut per la inèrcia del cansament, quan el que pertocava era esperar fins al ves-
pre. Sigui com sigui, hem arribat a aquest divendres, en Pau Takeshi continua anant a escola, sem-
bla que hi ha entrat amb bon peu, i jo faig la viu- viu, això sí, més mort que viu... He començat a 
repassar les lliçons oblidades de japonès, més per mala consciència que per voluntat real de recupe-
rar el temps perdut. Viure tot un any aquí em portaria l’obligació tècnica i moral d’aprendre un mí-
nim de japonès. Amb set setmanes de termini no hi ha la convicció suficient per posar-s’hi, però 
alguna cosa pla bé haurem de fer. No puc pas passar-me tot el dia contemplant les gotes de pluja 
regalimant dels arbres. Quan acabi la lectura de les Memòries d’una geisha només tindré la Bíblia i 
el Japan Times, cosa que ja és molt, però potser hom també tindrà altres necessitats peremptòries 
que l’impulsin a acomplir el deure lingüístic contret amb el país que m’acull. Abans de posar-m’hi, 



però, he de normalitzar les hores de son. He d’adequar el rellotge biològic al nou horari. Ara em 
passo el dia somnolent i desvetllat durant la nit. Així no puc pas pensar a fer res de bo. Laments in-
decents. Plany de Jeremies. Excuses de mal pagador. Al Piano Coffee on escric hi ha sempre músi-
ca de jazz, molt agradable. I , a part de la música,  moments de silenci profund. És un local sovinte-
jat per solitaris, mestresses de casa avorrides, homes que tenen festa, potser, o que esperen el mo-
ment d’incorporar-se a la feina. S’entaulen converses pausades, sense apujar mai el to. Ningú no 
molesta ningú, i jo confio que el meu posat d’espia que ha vingut de l’oest no pertorbi la pau de cap 
japonès, ni ofengui els sentiments patriòtics de cap client del Piano Coffee. Fer-ho seria ser poc cor-
tès. No és en el meu ànim aquesta eventualitat fatxenda. Tot el contrari. Hi ha una llum del nord que 
es filtra a través d’uns vidres glaçats i que és perfecta per dibuixar i pintar. És aquella llum zenital 
que tant estimen els pintors d’ofici sòlid. Jo, que d’ofici en tinc més aviat poc, només ho constato. I 
prenc el cafè abans que no es refredi. Aquest cafè de filtre, tipus melitta, que se’m posa tan bé a 
l’estómac, tan suau de gust, intens de perfum, i que em permet de prendre’n dues o tres tasses cada 
matí. Podria ser aquest cafè d’aparença innocent la causa de l’insomni? No ho crec pas, però hauria 
de fer la prova de no prendre’n gens durant tot un dia. En el meu cas no dormir bé condiciona tot el 
meu viure, i ho fa d’una manera molt negativa. Ho ha fet així des de sempre, fins i tot quan era molt 
jove i no havia patit encara cap trastorn de salut, si un dia sortia de nit, l’endemà era un home que 
no servia per a res. Si l’insomni persisteix hauré de consultar un metge. Tanmateix confio que dor-
mint bé una nit la cosa quedarà resolta.  
26 de juny  
He dormit dotze hores seguides amb l’ajuda d’un Dormodor. Ara em trobo un xic ensopit, però len-
tament el cap s’aclareix, i sento un ànim renovat, tot jo fresc com una rosa. Dormir és el tot. No po-
der dormir és l’infern. Tots ens hem llevat tard, avui, perquè és dissabte, i s’ha de fer dissabte. Els 
deixo enmig del traüt de les aspiradores i me’n vaig a la meva cita amb el Piano Coffee i el Japan 
Times. Instal·lat en la rutina del dia a dia em demano què més puc fer per ser feliç a Orient. I la veu 
de la consciència em diu que res que ja no faci, que potser una actitud Zen milloraria el bodegó amb 
peixos, però que no m’hi enfetgi, que aquestes coses sempre es presenten a la impensada, i que si 
han de venir ja vindran, i si són roses floriran. Així em disposo a la lectura sense passió i a 
l’escriptura sense voluntat de remissió. Hotto kohii onegaishimasu! I el cafè arriba amb puntual di-
ligència. Es pot demanar més? Si ara jo fos corresponsal d’un diari barceloní que s’interessés pels 
meus tràngols em veuria amb cor de confegir una sèrie d’articles farcits d’anècdotes i categories. 
Tinc el pòsit per fer-ho, però el que no tinc és un diari interessat a publicar-ho i a pagar-ho. A còpia 
de plagiar el Japan Times em donaria una mà de vernís de persona ben informada. Repetint quatre 
paraules i un parell d’expressions japoneses em guanyaria la fama de persona integrada i digne de 
confiança i respecte. Amb alguna anècdota escaient tindria el do de l’amenitat. Si he de ser franc no 
tinc res de tot això. Són pures il·lusions perdudes. I així és com divago en les aigües d’aquesta lli-
breta de viatge amb la vaga esperança de deixar un testimoni del meu peregrinatge vital. Són les 
divagacions d’un Baró de Maldà arruïnat i artrític perdut en aquest Orient del tombant de mil·lenni. 
No hi donem més voltes. Les coses són com són, i ara tinc el que m’he guanyat a pols: silenci i indi-
ferència. La inutilitat desmaiada del meu teixir i desteixir la trama del jo. L’oblit incansable de tants 
amics, coneguts i saludats. L’escrivent de les hores perdudes té consciència de fer-se vell. Avec le 
temps va tout se’n va... Baixem al centre de Kawanishi, un locatiu que vol dir literalment “a l’oest 
del riu”, per fer unes compres. La puntualitat dels trens, la netedat de les estacions, dels edificis, 
dels carrers, l’absència de grafits, una elegància en el vestir de les dones, la suavitat de les fesomies, 
la dolçor de les formes, la cortesia social, tot plegat em recorda que sóc en terra d’alta civilització i 
antiga cultura. En viatges anteriors aquest fet tenia encara un relleu més pronunciat. És certament el 
que crida més l’atenció del gaijin que arriba per primer cop al Japó. Ara, quan en Pau Takeshi ja 
ens demana per quedar-s’hi un any i seguir els estudis aquí, i jo sóc un home d’enlloc que seria feliç 
amb una habitació pròpia de 6 tatami, just per tenir-hi el meu IMac i uns quants llibres, ho donaré 
per sabut i no en parlaré més. Potser el lector coneix estadístiques negatives del Japó, unes deriva-
des de la crisi econòmica, com el 5 per cent d’atur, l’augment dels homeless, la baixa natalitat, 
l’elevada taxa de suïcidi entre els homes de 45-55 anys, i entre els adolescents, el preu astronòmic 



dels habitatges, l’espai reduït, la crisi del sistema financer, i me les posarà com a contrapès de les 
meves opinions positives. Tanmateix, fins i tot admetent aquestes dades, certes, reals, irrefutables, 
la impressió externa és de país encara pròsper, no es veuen signes de decadència. Som lluny dels 
anys 80, és cert, però l’estancament econòmic i l’amenaça de deflació són perills latents, més que 
no pas degradació de l’ambient urbà i social. Determinar l’origen de la crisi no és fàcil, com tampoc 
no ho és veure’n les manifestacions públiques. Ho deixaré per als sociòlegs. Fem les compres. Les 
primeres postals. Llibres. Pinzells. CDs. Segells. Les petites coses que em fan la vida amable.  
 
27 de juny  
Pluges intenses durant tota la nit. Una altra nit sense aclucar gaire els ulls. He dormit ja de matina-
da, i ara tinc el cap espès, amb un malestar mental creixent. Quan no dormo bé sóc home mort. Ho 
veig tot negre. He arribat a pensar a tornar a Barcelona un dia qualsevol, cas que l’insomni persis-
teixi. M’he dit que viatjar no em convé. Que he d’aprendre a viure d’acord amb les meves limitaci-
ons. Que no puc deixar anar aigua avall els plans literaris que tenia en arribar. No sé fer res més que 
la crònica dels meus mals. Això cansa. I no interessa ningú. Matem-ho aquí. La tarda la passo mi-
llor. No em trobo tan enfonsat. He fet un passeig d’una hora i he recuperat un cert ànim. Després de 
tot, l’equilibri és una qüestió de posar-se en marxa, de no deixar-se endur per la passivitat i el des-
encant. És com l’anar amb bicicleta: si pares de pedalar, caus... Cert com la claror que veig. Posem 
ordre al discurs. És el primer viatge que faig amb voluntat de distanciament real, voluntat que ha de 
condicionar forçosament el punt de vista. Passo de voler fer les maletes a voler-m’hi instal·lar de 
per vida, si es donessin les condicions econòmiques necessàries. És un dubte hamletià, esperitat 
com una cabra boja, que em traspassa les entranyes. Voler i doldre, la cançó enfadosa de sempre. 
Indecisió creixent. Dibuixo les primeres postals. Hauré d’enviar-les sense sobre perquè són d’una 
mida major que els sobres estàndard. A qui les enviaré? Als receptors habituals, testimonis muts del 
meu vagareig existencial. Cada dia són menys els qui tinc presents, aquella febre o necessitat per 
donar senyals de vida va minvant. Contenció. Altres corresponsals han fet un mutis definitiu. Tris-
tesa. I un cert cansament de predicar en un desert vast com la meva solitud vital. Postal per a M., la 
meva Milena impossible...  
 
28 de juny  
De moment, no plou. Passo el matí veient basars d’electrònica, i acabo comprant un walkman. Ara 
puc escoltar música. Les cançons napolitanes d’Aragall. Relaxar-me amb el cant gregorià. La Sa-
chiko persegueix un notebook, però encara no s’ha decidit. Demà hem d’anar a Nipponbashi, el bar-
ri de l’electrònica d’Osaka. Vol a Hong Kong per 32.000 iens. Temptació. En Pau Takeshi continua 
anant a escola amb una perfecta normalitat, cosa que encara em sorprèn. I no em necessita per a res. 
Això li obre tot un món de possibilitats amb el japonès. Podria fer el que jo no he sabut fer mai: 
aprendre bé un segon idioma i guanyar-s’hi la vida. La seva mare ja ho ha fet, en un terreny tècnic i 
turístic, però m’agradaria que ell ho portés al terreny literari. El món que el veurà adult serà un món 
extraordinàriament complex i dur. Només els qui tinguin alguna forma de sensibilitat artística po-
dran dir que gaudeixen de la vida. Jo, tot i el meu desgavell econòmic i formatiu, i des del diletan-
tisme a què m’aferro, ja en puc donar fe, d’aquest fet. Sense aquest plus artístic la meva vida seria 
un ermot espiritual, una terra sense llaurar ni sembrar, el no-res. Avui fa vuit dies que som en aquest 
país. Al cel hi ha núvols prims que un sol tímid però tebi esquinça de tant en tant. És el preludi de la 
calor del cor de l’estiu. Passejar és un plaer, no fa ni fred ni calor, fer exercici és una delícia. D’aquí 
a uns dies cantaran enfollides les cigales, els mosquits ens atacaran ferotges, i no es podrà deixar el 
barret a casa. Avui ja he vist dones de pell blanca com l’arròs resguardar-se del sol amb delicades 
ombrel·les. Recordo la meravella de veure aquests fets en els meus primers viatges a aquest Japó 
idíl·lic, quan vivia veient Madame Butterfly a cada cantonada. Sóc un home d’una candidesa digna 
de les millors causes. No tinc cura ni perdó. El que em pertocaria és donar informació econòmica, 
aventurar-me en si la deflació serà la nova epidèmia que ens assetjarà, jugar-me-la amb algun vati-



cini borsari, coses que m’ajudarien a agafar un cert crèdit entre els lectors que confio tenir algun 
dia, gent de mens sana in corpore sano... I tot el que faig és una reconsagrada crònica del temps i 
dels càntics i les visions romàntiques. Ja en tirarem un bon tros a l’olla de tot plegat. A l’hora de 
l’ofuro continuo fent les meves meditacions en el desert. És l’hora del balanç del dia. Un dia més i 
un dia menys. El meu pensar volàtil no dóna per a més. L’essència del Zen que voldria practicar no 
és encara al meu abast. Així, lligat de mans i peus al món i el seu brogit, imploro al misteri el que 
no em sé guanyar com un home. El meu regne per un cavall.  
 
29 de juny  
Continuen les pluges. Matí especialment gris amb ruixats intensos i continuats. Tancat a casa he 
resseguit les informacions del Japan Times fil per randa, la mirada perdent-se de tant en tant enllà 
dels vidres de les finestres, el cel tapat i la llum clara del nord parlant-me d’un interior holandès 
amb música de llaüt. Velles inèrcies de joventut. Delft. Vermeer. Ilse. Surto cap a les onze per fer el 
cafè. Arribo al Piano Coffee moll com un ànec. Plou i fa vent. La vida que faig és rutinària i 
insípida, petitburgesa, sense emocions fortes, però és la vida que m’agrada. No puc mantenir cap 
conversa en aquest Cafè, només les quatre paraules justes per demanar alguna cosa, per donar les 
gràcies, les reverències, els somriures, i pareu de comptar. Això, que podria ser mortal per a segons 
qui, em dóna una gran comoditat interior, el soliloqui amb mi mateix flueix com un bleix pausat, i 
tot plegat és un bé que em plou del cel... Diàleg amb mi mateix, monòleg incessant, fluir del 
llenguatge, tot plegat un exercici d’una gran consistència interior. Hi ha qui creu que per ser 
productiu literàriament cal viure immers en una realitat lingüística dominada per la llengua emprada 
en l’artifici literari. Aquí no és el cas, naturalment. El jo es reclou en ell mateix i troba la pregonesa 
de la seva llengua. I el doble joc entre tensió interior i tensió ambiental es va produint amb perfecta 
normalitat. De vegades em sembla que , d’estrany,  tant ho sóc aquí com ho pugui ser al Guinardó. 
Entre un forçat no saber el japonès i un obstinat no voler saber el castellà no hi ha pas massa 
diferència... Penso això en termes estrictament literaris. I en el marc d’una llengua assetjada per 
totes bandes en el seu territori propi. Fora les màscares, babèlics! Ahir vaig acabar les Memòries 
d’una geisha. És una bona novel·la, millor fins i tot del que em semblava a l’inici, i que a més a 
més té la virtut de recrear el món de les geishes de la primera meitat de segle, un món ara ja perdut 
per sempre. Golden, que parla el japonès i el xinès, que en coneix molt bé la cultura, i que s’ha 
documentat extensivament sobre aquest món, tòpic i morbós per a molts occidentals, sap de què 
parla. Nosaltres tendim a confondre geishes i prostitució, coses ben diferents, encara que costi 
d’admetre als turistes mal informats. Golden, a més a més de deixar ben clar aquest principi, 
essencial si es vol entendre la subtilesa del món social japonès, dóna tota una lliçó de com s’han 
d’administrar els extensos coneixements sobre una matèria gens fàcil i sense concessions a cap 
tòpic, i alhora sense fer mai la impressió que és un dels set savis de Grècia. Així, el món de les 
geishes hi és narrat amb tota mena de detalls, des que entren en una casa per a la seva formació, fins 
a l’exercici del seu art i el declivi final. És un llibre de referència. Potser un niponòleg trobarà 
exagerada aquesta última afirmació. Certament, Arthur Golden no és Tanizaki, posem per cas, i les 
Memòries d’una geisha no tenen la pregonesa i finor literària de Les germanes Makioka, cosa que 
tampoc no pretén mai. Golden fa un bon llibre sobre un tema concret, escriu en funció de les 
necessitats del relat, i no crec que aspiri al Nobel. És honest amb el lector. I ara no és que vulgui 
posar aigua al vi. Tot això no està gens malament. Sembla fàcil de fer, però no ho és, de senzill. En 
recomano la lectura. Ànimes de sucre candi, i bevedors de chinchón en dejú, absteniu-vos-en. De 
res. Tarda plujosa que convida a escoltar cançons tristes i nostàlgiques. Cantem el Furu Sato, una 
cançó tradicional que canta la nostàlgia pel país natal. Intento posar ordre a les meves lliçons de 
japonès. En Pau Takeshi mostra una bona disposició a seguir les pautes i rutines de l’escola. Es 
passa la tarda fent deures i dibuixant. Jo no he fet gaire res. En el cel tapat de l’hora foscant escolto 
l’aigua de la pluja que repica en els vidres que protegeixen el shoji, les finestres tradicionals de 
paper, ara convertides en element decoratiu i senyal d’identitat de l’arquitectura japonesa. A la TV 
anuncien la continuïtat de les pluges, n’és el temps, i per als dies assolellats encara haurem 
d’esperar. Lectura dels salms. És l’única lectura que puc fer en la meva llengua. He de comprar 



alguna cosa en anglès a Osaka, però enguany he vingut amb el propòsit de no tornar carregat de 
llibres de cavalleria com un Alonso Quijano a l’encalç de les Dulcinees que hi pugui haver en 
aquest Toboso nipó. He de ser fidel a M. Sóc un home de principis. Amb una Dulcinea vaig ben 
servit. 
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Pere Calders 

Mentre a l’Europa del sud celebrem amb molt de luxe el centenari del Titànic, els catalans tenim la 
sort de poder celebrar al mateix temps el centenari de Pere Calders. 

És molt bo que Calders sigui un dels autors nostres més llegits i valdria la pena que amb el 
centenari encara ho fos més. És dels escriptors més instructius que tenim i espero sincerament que 
se’n promogui una lectura més atenta que l’habitual, desgraciadament plena de tòpics. Ens costa 
molt llegir bé, la realitat i els llibres. Calders és dels pocs autors que ens hi poden ajudar. És 
essencialment un escriptor civilitzat, i només en termes de civilitat val la pena que una cultura o un 
país avancin. La idea és aquesta. 

Hi ha escriptors que s’esgargamellen tota la vida per fer-se un lloc a la posteritat. Després de morts 
encara els sents cridar des de la tomba. S’assenyalen a si mateixos i fan uns gestos patètics que 
Calders desmunta minuciosament, peça per peça: fan els gegants. No és lamentable, haver de cridar, 
des d’un element tan procliu al silenci com la literatura? Doncs ni cal parar l’orella per sentir-los. 



Calders és completament diferent. És un corrosiu gairebé imperceptible de tan educat, però pertinaç, 
i no poc emprenyador i destructiu pels seus opositors. És bàsicament higiènic. Calders és un 
antirevolucionari revoltat que va minant el transcendentalisme escarxofat i endèmic d’aquests 
terrenys on habitem. De l’obvietat al tremendisme, els catalans no tenim terme mitjà: de la 
depressió a l’eufòria, d’ajupir el cap al peatge a veure la independència a la propera cantonada. Som 
tan babaus, la veritat, que les bastonades que rebem s’expliquen. Pensem quins contes no hauria 
escrit Calders sobre la Catalunya màgica actual: del claustre romànic descobert al jardí d’un xalet 
de Palamós, de l’entranyable Millet i la nostra justícia amb els ulls embenats, de la Catalunya dels 
millors que ara es desviu per l’Eurovegas, de la de l’ofici de riure. 

“Això no és pas terrible, home. Això és desconcertant i prou,” va deixar escrit. Quanta pietat de 
fons, no? Va tenir el do del distanciament, imprescindible per poder veure –i esclafar d’una 
plantofada– la mosca que tots els catalans portem genèticament enganxada al nas. 
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Les ruïnes del meu convent 
      
                            traducció: Tomàs Rosés i Pijuan 
 

CAPÍTOL SEGON 
 

Els meus oncles.- Una vila deliciosa.- Adela. 
L’idioma de les plantes i de les seves flors.- Els meus passeigs 

Els meus somnis 
 

Orfe, a l’edat de deu anys vaig arribar, el 1814, a la vila d’on eren oriünds els meus pares. Vaig 
ser presentat a dos respectables oncles. L’un, germà de la meva mare, era un capellà digne de 
veneració per les seves virtuts. L’altre, germà del meu pare, era un honrat propietari que amb la 
seva esposa i una filla de la mateixa edat que jo, vivia econòmicament del producte dels seus 
escassos béns: tenia a la vila una casa, que era el seu domicili, en els afores un hort, i a mitja hora 
de distància una vinya. Els dos em vam rebre amb els braços oberts. Van convenir que les despeses 
de la meva manutenció anirien a càrrec del meu oncle patern, i els de la meva ensenyança al del 
meu oncle matern. Em vaig instal·lar, doncs, a casa del primer, però amb l’obligació d’anar a 
menjar tots els diumenges a casa de l’oncle matern. 

Difícilment es trobaran dos homes tant de bé i tan diferents de caràcter com els meus dos oncles. 
El capellà era expansiu, afable, afectuós, indulgent amb tothom, i adorat per tots. El meu oncle 
patern era reservat, rígid en els seus principis, i quasi adust en el tracte. Amb prou feines parlava. 
Jamai se li va sentir manar a la seva dona, a la seva filla, ni encara a la seva criada. Feia un gest, i si 
no l’entenien, es posava a fer el que creia que altres havien d’haver fet. En canvi, tampoc no fou 
mai necessari demanar-li res. Coneixent al detall de tot el que feia falta a la família, procurava de 
tenir-ho amb anticipació, o semblava tenir-ho de reserva. El dia que vaig arribar a casa seva, vaig 
trobar a la cambra que m’havien destinat una petita llibreria que crec que podia servir-me per a totes 
les carreres que volgués emprendre. Al prestatge del mig hi havia un cartell amb aquestes paraules 
escrites: “M’aixecaré a les cinc a l’estiu i a les sis a l’hivern. Estudiaré. Em portaran l’esmorzar. 
Aniré a l’escola. A les dotze es dina. Passeig a l’hivern. L’escola. Passeig a l’estiu. Estudi. A les set 
pregària i sopar.” 

A aquestes ordres hi vaig afegir voluntàriament l’obligació de conrear un hortet que formava part 
de la casa, i pel qual havia jo de passar per anar a la resta d’estances. 

M’he detingut a pintar el caràcter d’aquells dos respectables ancians perquè crec que del de tots 
dos es va formar el meu. Pel que fa a la meva bona tia, passava la meitat del dia resant a l’església, i 
l’altra meitat a casa barallant-se amb la criada. La seva filla Adela l’ajudava en les seves 



ocupacions, cosia, llegia o feia mitja, i regava l’hort. 
Mai oblidaré els pocs dies agradables que vaig passar en aquella vila deliciosa. En els seus 

voltants no corre cap riu cabalós; allà a la vora no hi ha llacs ni grans arbredes; però hi ha platges on 
rompen les onades; hi ha turons de granit que s’internen en el mar i els dominen; hi ha, en fi, un 
port format per la naturalesa, circumdat de boscos, i els molls i andanes del qual els formen les 
muntanyes. 

He dit “els pocs dies agradables”. En efecte, molt aviat van començar a combatre’m les 
borrasques de l’existència. Ara, que el temps ha passat la seva mà de neu sobre el meu cap, em 
sembla que aquelles tempestes del meu cor foren un somni, i les onades, que en córrer el naufragi 
em semblaven immenses, les miro des de la riba com a sinuositats amb prou feines perceptibles en 
la vasta extensió de les aigües. Però, perquè la lliçó dels meus esgarriaments sigui profitosa, he de 
pintar les escenes de la meva joventut amb els mateixos colors que aleshores per a mi tingueren. 

En les hores d’esbarjo, Adela i jo cultivàvem el petit jardí de la casa del seu pare. Adela era per a 
mi una germana tendra que s’esmerçava perquè no em faltés res. Regularment en caure la tarda ens 
posàvem a regar les flors; després, perseguíem les papallones, i quan aconseguíem d’agafar-ne 
alguna, contemplàvem per un moment els seus brillants colors, i després, compadits del seu 
captiveri, la deixàvem anar. 

Els diumenges al matí fèiem rams, i els presentàvem als pares de l’Adela. Abans va voler 
aquesta que jo li ensenyés l’idioma de les flors. Amb pocs dies en vam tenir prou per aprendre un 
petit diccionari de l’emblema de les plantes. Al principi ens acontentàvem amb expressar un sol 
pensament per mitjà d’una flor, després ens atrevíem a enllaçar dues o més idees; i finalment, 
arribàrem a formar rams molt grans, que eren com una carta la primera línia de la qual partia de la 
flor o de la fulla més baixa, i formant una espiral rematada en la flor superior, que a vegades era la 
signatura, i altres la idea dominant. Així vam aconseguir de formar-nos un idioma mut, i vam 
acostumar-nos a tenir un llenguatge que només nosaltres enteníem, i que de l’ànima de l’un passava 
a la de l’altre sense el temor que el vent s’emportés ni un àtom d’aquesta tendra correspondència. 

De tots els goigs innocents de la meva infantesa cap no ha deixat en el meu cor uns solcs més 
fondos que aquestes hores inoblidables passades a l’hort del meu segon pare, hort que Adela i jo 
havíem convertit en un jardí. Parlar sense obrir els llavis, sense dirigir-se ni tan sols una mirada, era 
per a mi un encant deliciós, perquè el meu caràcter era inclinat al silenci. Em costava molt de 
proferir una paraula, i em donava una molèstia insuportable la loquacitat dels meus companys. Em 
semblava que el do de la paraula, com el més preciós que l’home ha rebut del Creador, no havia de 
prodigar-lo inútilment. L’emprava en parlar amb mi mateix. Les converses interiors, les que passen 
de l’ànima al cor, i d’aquest a aquella, em semblaven el més noble ús de la parla humana. En va 
voldria traslladar al paper alguns d’aquests monòlegs instantanis: seria necessari d’encarregar  la 
ploma a les brises del matí, lleugeres i inconstants. Adela deia de mi, somrient, que l’emblema de la 
meva existència era la rosa blanca, símbol del silenci. En canvi expressava jo les més belles 
qualitats d’aquella nena per mitjà d’algunes fulles de sensitiva i de la violeta alba: el pudor i el 
candor. 

Al matí li presentava un almesquí i algunes fulles de centàurea, amb la qual cosa expressava el 
meu desig de vuere-la feliç. I ella normalment em corresponia amb algun branquilló de morera 
blanca, emblema de la saviesa a la qual jo havia d’aspirar. De seguida em posava a estudiar. Aquell 
branquilló era per a mi l’estímul més poderós.  

Adela s’enfadava tan bon punt em veia acostar-me a la sensitiva. Passava a vegades una hora 
mirant aquesta planta, i deia que hi havia descobert alguna cosa que era superior a la vida vegetal. 
S’hi acostava de puntetes; me l’ensenyava ufanosa, fresca, amb les fulles enterament obertes, i 
gronxant-se suaument sobre la seva tija. Però, si per casualitat algun núvol arribava a tapar el sol, li 
observàvem un lleuger estremiment com de terror. I si amb tot això alguna formiga arribava a tocar 
les fulles de la sensitiva, les tancava aquesta espantada les unes contra les altres, i passant l’alarma 
de rama en rama, la mateixa tija s’inclinava tristament cap a terra. Aleshores Adela no podia 
contenir un sospir. Em va fer prometre que mai més no posaria les meves mans en un vegetal tan 
tendre, tan sensible, i, segons ella, animat. Preferia, en l’estació florida, que li digués el bon dia 



presentant-li una al·leluia. Un dia  ens vam llevar de bon matí sols per sorprendre una d’aquestes 
plantes en el moment d’estendre les seves fulles, d’aixecar les seves flors i d’obrir les seves 
corol·les en sentir la primera llum del sol. Em va semblar que tenen raó el pagesos quan diuen que 
l’al·leluia els matins alaba el Senyor en nom de les plantes. 

Un dia em va veure desfullar Adela algunes fulles de salze. No em va dir paraula; però vaig 
trobar sobre la taula de la meva cambra un ram format de balsamina, jusquiam i les fulles de salze 
que ella havia recollit. Vaig traduir el ram per aquestes paraules: “La impaciència és un defecte que 
engendra la malenconia”. 

En efecte, la meva impaciència era tant més defectuosa quant no sabia de què estava impacient. 
Devia la meva subsistència a les bondats del meu oncle, del pare d’Adela. A casa seva jo era mirat i 
atès com un fill seu; em donava totes aquelles mostres de tendresa que del meu mateix pare hauria 
rebut. Comprenia jo que tots aquests beneficis exigien de part meva una d’aquelles 
correspondències que absorbeixen tot l’ésser. Hagués volgut pagar amb usura, i en el mateix 
moment, un deute tan sagrat. Cada dia, cada hora que tardava en satisfer aquesta obligació em 
semblava un segle. Girava per tot arreu la vista i el pensament, demanant al cel i a la terra el que em 
faltava. ¿No tenen ja or aquestes muntanyes que en altres temps vessaven en abundor? ¿On estan 
amagats els tresors que enmig de les tempestes de la civilització els vençuts hauran deixat soterrats? 
¿En quina part oculta la mar les immenses riqueses que en les seves entranyes han quedat 
submergides? Alguns grapats d’aquell metall haguessin fet feliç el meu pobre oncle, i jo no podia 
donar-los-hi. Pel que fa a la meva felicitat, no creia que en pogués tenir sobre la terra. 

Adela coneixia bé el meu cor. Aquella impaciència engendrava en mi una profunda malenconia. 
Fugia de les reunions com si el tracte amb altres persones m’arrabassés part d’aquella existència 
que Déu m’havia donat, i que jo no volia compartir amb ningú. En les meves passejades 
m’allunyava del tumult, i només em complaïa escoltant la naturalesa quan em parlava pels xiulets 
del vent, pels murmuris de les onades, o pel fragor de les tempestes. “Aquí, em deia a mi mateix, 
aquí és on es viu. Aquest mar no ha canviat de fisonomia des del moment de la creació; així mugien 
les onades quan es van agrupar a la veu del Creador. El mateix aire que aquest va impel·lir amb la 
seva mà, és el que ara escampa els meus cabells sobre el meu front. Això és viure.” I romania així 
hores senceres vivint a la meva manera. 

Habitualment pujava a una ermita, anomenada de Sant Elm, situada en un turó quasi aïllat i que 
servia de talaia per l’extensió de mar i terra que des d’allà es descobreix. Quasi sempre el vent hi 
bufava amb violència; i, mentre regnava a la vila una bonança tranquil·la, semblava que l’ermita de 
Sant Elm lluitava amb els huracans per impedir-los que torbessin el clima de calma de la seva 
protegida. 

En tornar d’aquests passeigs solitaris, com si m’allunyés del meu ésser, sentia en mi el buit del 
no-res. Maquinalment m’aturava prop d’un rierol mirant tristament l’aigua cristal·lina que s’hi 
esmunyia. Envejava la calma de les aigües que es mantenien immòbils entre els joncs, i em 
compadia de les que veia passar d’un marge a l’altre, inquietes i agitades. Hi conversava com amb 
tots els objectes inanimats als quals donava vida des del meu interior. ¿On aneu, els deia, a on, 
insensats, si teniu a poques passes l’abisme en el si del qual us anorreareu, perdent aquesta puresa 
que en vosaltres tant m’encanta? ¿Penseu que la immensitat del mar trobarà a faltar algunes gotes 
del pobre rierol? Quedeu-vos aquí, enmig de l’herba, donant vida a algunes flors solitàries. I 
comparant la meva situació amb la d’aquest rierol, deduïa que era una bogeria anar a  sepultar-me 
en l’oceà de la vida, quan podia romandre tranquil enmig de l’herba dels prats. Aleshores agafava 
un branquilló del salze a l’ombra del qual estava assegut i m’encaminava a la casa del meu 
benefactor amb una taciturnitat melangiosa.  

Adela endevinava de seguida els meus sentiments. “Pobre Manuel, em deia; tu has estat a Sant 
Elm i tens febre.” Em portava al jardí, i amb la fibra d’àloe enllaçava una filadèlfia i una mica de 
bàlsam de Judea, amb la qual cosa m’indicava que l’amor fraternal que em professava guariria els 
dolors que omplien el meu pit d’amargor. Jo li presentava una fulla d’agrimònia per a expressar-li el 
meu reconeixement. Però per això no necessitava de recórrer a cap emblema. Mirant el meu 
semblant i els meus ulls qualsevol hi hauria vist la meva ànima per a manifestar el seu profund 



agraïment. Aquestes escenes no duraven més d’un minut; però retirant-me commogut a la meva 
cambra, donava per una hora curs a un plor copiós que gradualment em calmava.  

El meu cor ha estat sempre el d’un nen. Obstinat davant de les amenaces i les bravates, n’hi ha 
hagut prou amb una paraula de tendresa per a reblanir-lo i obrir-li les fonts de les llàgrimes. 

Els meus somnis no eren menys agitats que les meves vetlles. Però em passava una cosa rara i 
amb tanta tenacitat repetida, que quasi podia assegurar de dia el que somiaria a la nit. El meu somni 
d’avui era una continuació del d’ahir, i un precedent que havia d’enllaçar-se amb el de demà. De 
manera que si el somni era agradable, em retirava més aviat invocant la manera perquè tornés a 
cobrir-me amb les seves ales. En els meus somnis jo no caminava, ni nedava, ni volava, i no 
obstant, en actitud immòbil, creuats els braços, recorria la terra, fendia els aires, i investigava les 
profunditats dels mars. Passava per entre molts éssers animats, però ningú no fixava en mi la seva 
atenció, o potser no em veien. Esperit escrutador dels espais, sorprenia el vent quan sospirava entre 
les fulles dels arbres, i a les onades quan s’agitaven sordament en les seves primeres reunions 
tumultuoses en les quals semblava que estaven preparant les borrasques, i al núvols quan 
s’amuntegaven per engendrar els llamps. M’encaminava sempre al punt de l’horitzó que em 
semblava més opac; i allí, enmig de les tenebres, m’estirava gronxant-m’hi com en el si de la meva 
felicitat. Em compadia dels que quedaven a la llum per fer-hi ostentació de la seva petitesa, i jutjava 
que el meu voluntari aclaparament en el caos m’engrandia. Tancava aleshores els ulls i 
m’abandonava a tots els encants de la solitud. Un ambient fresc m’acaronava el semblant, apagava 
la cremor del meu front, i esborrava les empremtes de la malenconia. ¿Què és l’home, deia jo, 
l’home menjador, l’home rialler, l’home assedegat d’or o de sang? Què són sinó animals, els 
homes? En la meditació és on viu l’home vertader. I meditava, no sé en què: en el no-res del meu 
ésser, i en la sublimitat d’aquest no-res que medita; i absorbit en aquestes  meditacions passava els 
instants més deliciosos de la meva vida. Si per casualitat em despertava en aquestes moments 
feliços, les hores se’m feien llargues fins que no aconseguia de nou tornar al meu inefable caos. 

Quan Adela llegia en el meu semblant l’agitació de les meves nits, em presentava un cascall 
blanc envoltat de berbena, i al seu costat una anemone dels prats, volent denotar que els somnis 
encantadors són malaltissos. Jo anava a la recerca d’una campaneta blanca, significant-li que ja 
estava  consolat. 

Per distreure’m de la meva malenconia em va demanar que li donés lliçons de dibuix. Així, deia, 
en cap estació no ens faltaran flors per als nostres emblemes, ja que tindrem el recurs de pintar-les. 
Però, quan va saber pintar-les, va voler també entretenir-se en fer-les de paper. Emprava per això un 
paper subtil de diversos colors, i com que li mancaven motlles per contornejar les fulles, necessitava 
tenir una paciència gran per donar-los la figura convenient. Però al final se’n sortia, imitant la 
naturalesa amb un primor exquisit. 



                                    

Joaquim Molas i Batllori, Barcelona 1930 

Filòleg, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, crític literari, historiador de la Literatura 
Catalana Membre de Institut d'Estudis Catalans Membre de la redacció de Serra D'Or (1965-1977), 
Recerques (1970-1987), Anuari Verdaguer (des de 1986) Premi Crítica Serra d'Or (1984) Premi 
Lletra d'Or (1996) Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (1998) Creu de Sant Jordi (1999) Medalla 
d'Or de l'Ajuntament de Barcelona (2002) Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya (2003) 

Algunes publicacions: 

Una Cultura en Crisi, Edicions 62, 1971 La literatura catalana d'avantguarda (1916-1938). Antoni 
Bosch Editor,1984 Paisatges de Catalunya. Publicacions de la Generalitat de Catalunya, 
1990 Lectures de poesia catalana. Edicions 62, 1995 Obra Crítica I, Edicions 62, 1996 Fragments 
de Memòria, Pagès Editors, 1997 Obra Crítica II, Edicions 62, 1999 Sobre la construcció de la lite-
ratura catalana i altres assaigs, Lleonard Muntaner Editor, 2010 Aproximació a la Literatura Cata-
lana dels segle XX (Base Històrica), Editorial Base, 2010 

 
     
 



 

 

                                       
 
Miquel Aguirre i Oliveres. Banyoles, 1964.  

 
 

Historiador, guionista de ràdio i escriptor. Ha publicat diversos estudis d'història local i una novel·la  
Publicacions: 

Després del Tro, Editorial Proa, Barcelona 2002 
en preparació: una altra novel·la que serà editada a finals d'aquest any per la Unitat de Publicacions 
de l'UAB, guanyadora del premi Valldaura de Novel·la, memorial Pere Calders, Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma.  

col·laborador del diari el Punt (1992-2002).  
autor conjunt del blog  banyolí: "Xisca de Gardi". 

 
Santa Llúcia 

A l'estiu Santa Llúcia és un xarbot d'una calor pantanosa. En aquest carrer meitat cases blanques 
meitat cases terroses, la llum d'estiu és enteranyinada, suspesa en una profunda immobilitat. Aquí 
l'aire de mar arriba exhaust, sense alè, incapaç de bufar amb el vigor i la serietat d'un tible. Per això, 
en aquest part de la vila, els estius no tenen misericòrdia ni de les lloses del carrer. En canvi, a les 
nits d'hivern el Santa Llúcia ofereix un to sepulcral, es fa fosc de seguit i al carrer hi cremen fanals 
que fan la llum molt tèrbola i miserable. El silenci del Santa Llúcia a les nits d'hivern fa dubtar si 
aquest carrer és al bell mig de la ciutat, o si està situat en lloc remot de l'Ardenya.  
Quan a la tardor o a la primavera cau un bon ruixat el Santa Llúcia decideix deixar de ser un carrer 
per transformar-se en un torrent esverat i neguitós. L'aigua davalla amb una rabior que fa pensar en 
disbarats. En un punt del carrer, just quan aquest fa un revolt pronunciat, l'aigua plujana s'esmuny 
en un immens embornal disposat sota una de les voreres. Aquesta gran ranura fa una fressa colossal 
en empassar-se tota la torrentada. Sovint he pensat que sota el nostre carrer hi ha riu soterrat de pro-
porcions faraòniques que neix al Santa Llúcia i que deu anar a petar de caps cap a mar. Els geòlegs i 
els geògrafs, n'estic segur, em tractarien de beneit si llegissin aquestes ratlles. 
Per la part nord el Santa Llúcia es troba amb el Sant Adolf que és, segons la numeració de les cases, 
on comença el carrer. Més endavant, i just quan el carrer dibuixa un revolt, hi trobem una escletxa 



que vol ser el principi d'un altre carrer. A través d'aquesta escletxa que s'obre camí entre dues cases 
hi trobem un passatge que, a poc a poc, es va eixamplant i dóna pas al carrer Nou de Sant Antoni. 
Aquesta escletxa fa pensar com si les dues cases haguessin estat escantonades i la feina hagués que-
dat a mitges. Com tantes i tantes coses del nostre país. Passat el revolt pronunciat del Santa Llúcia 
el carrer ve a trobar-se amb el Nou de Garrofers. Llavors el Santa Llúcia remata l'últim tram de ca-
ses amb el seu nom i jo diria que, per ser més precisos, aquest últim tram hauria de portar un altre 
nom, una mena de Santa Llúcia més baix seguint una denominació molt reculada dels carrers de la 
nostra terra. Però això ja ho deixarem al criteri i la conveniència dels que posen noms a les coses de 
la vila.  
No cal buscar en el Santa Llúcia joies patrimonials ni grans cases senyorials. Bàsicament aquest és 
un carrer aixecat per les classes populars de la vila, per petits menestrals, pagesos i treballadors del 
suro. Té el carrer, però, un aire harmoniós de l'arquitectura pensada amb senderi, és a dir amb un 
profund sentit pràctic i amb una estima natural per la vida. Les cases acostumen a tenir planta baixa 
i pis, i en algunes aquesta distribució ha servit per disposar-hi dues famílies, això sí amb una escala 
a l'entrada que separa els dos habitatges. A bona part de les cases hi ha un petit darrera que, en al-
guns casos, serveix per tenir-hi quatre testos, una rega de cebes i un parell de tomateres més o 
menys eixerides. El Santa Llúcia no ha perdut mai el seu aire pagès com ho demostra una casa que 
es dediquen a fer vi i que al mes de setembre omple el carrer amb un perfum deliciós que a mi em 
recorda els setembres de Banyoles on a moltes cases trepitjàvem raïms. El menut tractor que porta 
semals curulles de raïms ens recorda als estadants de Santa Llúcia que el setembre ja és aquí i que el 
carrer anirà ple, durant uns dies, de la deliciosa flaire del vi. Al cap i a la fi, i segons escriu el senyor 
Bussot aquest carrer rebia el nom popular de les Parres. El menut tractor, doncs, fa honor als orí-
gens i la identitat del carrer.  
Quasi davant de la casa que fan vi s'hi aixecava la casa dels pagesos. Avui només en queda l'ampla 
façana i poca cosa més. La casa havia estat botiga i s'hi havia despatxat la llet que donaven les va-
ques que hi havia estabulades a la part de darrera. Amb el temps, els estadants van marxar i la casa 
va quedar buida. Avui només queden les façanes d'una banda i l'altra de carrer perquè en el seu dia 
uns operaris es van cuidar de fer baixar els envans, les parets mestres, les bigues i la teulada. Això 
sí, han pintat la façana amb un color terrós i sembla una casa més del carrer. Però si la tafaneria ens 
porta a mirar per una escletxa de la porta descobrirem que l'antiga casa dels pagesos, de la llet, de 
les vaques estabulades és, només, un enorme, trist i desemparat solar. Algú podria plantar-hi quatre 
viandes tot recordant els pagesos que hi van viure.  
Però la casa més sorprenent del carrer és una altra. No és la casa d'aspecte senyorial que hi ha a la 
cantonada amb el carrer Nou del Garrofer i que podria ser un escenari fascinant per a un segon lliu-
rament de Rebeca, ni una casa que té un aire fabril i que es remata, per la part del carrer Huguet, 
amb un jardí tan romàntic com ple d'ombres misterioses. No. La casa més particular del carrer ocu-
pa una ínfima parcel·la situada a la cantonada amb el Sant Adolf. Tan ínfima que m'atreviria a pre-
sentar aquesta casa com la més petita de la ciutat. I de les més petites de les que jo mai he arribat a 
veure. Una casa de planta baixa i que s'aixeca en un petit tros de porcions triangulars. Tan petita que 
obligaria a tenir uns estadants modestos, de proporcions molt senzilles, d'escassa tendència a la ges-
ticulació per no tocar vores ni parets. Té la casa un petit pati a l'alçada de les circumstàncies i jo di-
ria que al registre de la propietat li han reservat, per no ser menys, un racó d'una llibreta per escriu-
re-hi un apunt molt petit, quasi tan petit que resulta illegible. Això sí, des de la finestra de la casa 
s'abasta l'única font del Santa Llúcia. I aquest fet la converteix en una casa petita però ben abastida. 
La font del Santa Llúcia és, sens dubte, una deliciosa romanalla del passat. Del temps del XIX que 
la gent va decidir aixecar aquest carrer. 
M'agradaria estendre'm amb els personatges il·lustres del carrer. I parlaria de tots els meus veïns i 
veïnes que mereixen aquesta condició. Tan sols per viure en aquest indret de la nostra vila. Mèrit 
que ja els marcaria de per vida i ja els distingiria de qualsevol altre mortal. Però m'han dit que al 
carrer hi va passar llargues temporades l'Eduard Toldrà, el compositor. Vull pensar que és veritat. I 
vull pensar que Toldrà podia haver triat qualsevol altre lloc de Sant Feliu de Guíxols per passar-hi 



les seves estades. A casa d'en Garreta, per exemple. O davant del mar en una torre de Sant Pol. O a 
Monticalvari que sempre hi toca la fresca. O al passeig que sempre fa ser senyor. O a la rambla on 
des de qualsevol balcó s'abasta mig món i tota la gent que puja i baixa. Però Toldrà va triar, segons 
em diuen, el Santa Llúcia. Per què? Perquè volia estar a la vora de la gent de part de bo. Dels page-
sos, dels petits menestrals, dels treballadors del suro o del tren petit, de la gent que sempre té coses 
a dir. I en la musicalitat del parlar de Sant Feliu, aquesta musicalitat que només aconseguim perce-
bre els que som de fora, Toldrà devia trobar-hi els punts i els repunts de les seves composicions. Al 
costat de la gent de peu pla, del poble ras, de les classes populars, de la gent que ha fet la història 
d'aquest país que és nostre, i que no volem que es perdi pas mai de la vida. Toldrà buscant la fresca 
impossible en els xarbots d'estiu de Santa Llúcia va trobar, ho vull pensar així, les millors sardanes. 
I és per això que jo, i a les nits d'estiu de calor pantanosa, esbatano les finestres del carrer per veure 
si m'arriba un bri, només un bri, de la inspiració d'en Toldrà, i recullo al vent, alguna nota que pugui 
traduir en paraules. Santa Llúcia patrona de modistes i escrivents, feu la resta.  
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Sant Feliu de Guíxols..., com ho tenim? 
 
              (Un resum d'aquest article ha estat publicat a Àncora durant la tercera i quarta setmana de setembre del 2012)
     
 
Al llarg del s. XX, Sant Feliu de Guíxols ha seguit una determinada trajectòria en la seva activitat i 
vida culturals. I entre les coses que han impulsat aquesta trajectòria, caldria incloure-hi tot allò que 
va sacsejar, durant aquella centúria, el mode de vida secular de la població, així com també tot allò 
que hi ha romàs amb major o menor presència. És a dir, tot allò que ha constituït, al llarg del s.XX, 
una novetat o una innovació i allò que n’ha estat una simple continuïtat. 
 
Com que el concepte de cultura admet una gran nombre i varietat de continguts, aquí volem referir-
nos, sobretot, a aquelles coses i accions lligades a les anomenades, tradicionalment, belles arts, 
obrint la porta, però, també a altres àmbits culturals que al llarg del s.XX han reclamat de manera 
més o menys ferma la seva inclusió en aquelles arts. 



 
Caldria fixar-nos, però, primerament, en l’estructura social que la ciutat de Sant Feliu de Guíxols 
havia mantingut fins a mitjans de s.XX. Es tractava, fins aleshores, d’una petita ciutat de to 
petitburgès, amb un teixit industrial que era el canemàs de la vida social: la indústria surera. També 
hi havia altres activitats industrials, algunes d’elles lligades a aquella, però d’altres es mantenien del 
tot a part: el comerç, la pesca i, en menor incidència, l’horticultura, en serien exemples. 
L’establiment i consolidació d’aquesta estructura va fer possible una determinada organització 
social, amb unes peculiaritats determinades. Aquell teixit industrial comportava, igualment, 
l’establiment de determinats lligams, relacions i agrupacions de diferents ordres en la població: 
agrupacions més o menys formals entre l’empresariat industrial, així com també entre la massa de 
treballadors de les indústries, tant dins com fora de les empreses. 
Aquesta distribució social tingué una traducció en l’estatus cultural de la població, que es fa palesa, 
per exemple, en coses com l’emergència d’un interès o necessitat d’il·lustració, experimentada tant 
per un grup social com per l’altre, cosa que es concretava, en les famílies burgeses, en un accés a 
estudis científics, humanístics i/o artístics d’universitats estrangeres per part dels fills de tals 
famílies. Biblioteques i ateneus populars agrupaven, també, una part considerable dels treballadors, 
de menestrals amb afany d’instrucció, de petits fabricants de taps, espais dins dels quals aquests 
sectors socials obtenia una formació humanísticopolítica i coneixements de formes culturals i 
ideològiques europees. 
El resultat d’aquest situació social/cultural és prou conegut: agrupacions empresarials (casinos, 
p.ex.), agrupacions obreres (casinos, també), ateneus, envelats, celebracions tradicionals i populars, 
conferències i vetlles de lectura, teatres, cinemes, grups musicals, orfeons, sales comercials d’art, 
sales de ball, publicació de diverses revistes i setmanaris, cooperatives, debats...). Els resultats més 
rellevants són els noms propis de persones de la població guixolenca que arribaren a excel·lir en 
alguna activitat cultural i científica: música, pintura, arquitectura, escultura, literatura, assaig, teatre, 
ciència..., els noms de les quals estan a l’abast de tothom i que són un mostrari del caliu cultural de 
la societat civil guixolenca del moment, capaç de fer emergir, de tant en tant, alguna figura de 
relleu, fins i tot amb un ressò que arribava a sobreeixir els límits municipals. 
Fins a la fi d’aquesta etapa de creixement social i econòmic de la societat guixolenca, cal tenir en 
compte altres fenòmens socials prou rellevants. Per fer tal cosa, i a mode d’il·lustració, podem 
acollir-nos al nom que el mateix Gaziel divulgà per a la primera part d’aquesta etapa: l’època de la 
xauxa tapera, en deia l’escriptor. I és que al voltant del canvi de segle XIX-XX, la ciutat és va dotar 
d’estructures materials i financeres a mode de garantia i suport material de tal creixement i benestar 
econòmic: un port, un ferrocarril i la creació d’entitats bancàries que estintolaven les transaccions 
comercials tant de fabricants com de negociants i especuladors guixolencs en el ram del suro. 
El resultat és que des de les darreres dècades del s. XIX fins entrades les primeres dècades del XX, 
Sant Feliu fou un centre industrial, comercial i cultural que exercia una gran atracció sobre tota la 
comarca, i fins més enllà d’aquest límit. 
 
Tres coses (no n’analitzarem les causes) són les responsables principals, al llarg del s.XX, de la 
transformació d’aquesta estructura social i de la vida cultural que hi anava associada. En primer lloc 
el desmantellament profund (per bé que no complet) de la indústria surera. En segon lloc la 
implantació d’un nou model econòmic decisiu en la distribució laboral de la ciutadania: el turisme i 
el món empresarial que emergí al seu voltant. En tercer lloc, un moviment migratori doble: 
primerament, l’arribada d’un quantitat important de població forastera (al compàs de la immigració 
vinguda, al llarg dels anys seixanta) de terres hispàniques de tradicions i necessitats culturals 
diferents i, en segon lloc, la fuita de molts guixolencs de conspícua formació acadèmica o 
professional cap a destinacions forasteres a la recerca d’objectius en un camp o altre. Un fenomen 
social, aquest, que encara avui perdura en tota la seva amplada. 
L’equilibri social i el nivell de vida cultural de la ciutat va anar quedant trasbalsat al llarg dels anys 
seixanta i setanta, de tal manera que a l’entrada del s. XXI val la pena d’assajar una petita 
comparació entre aquella situació cultural i a la situació present, per tractar de descobrir-ne i 



diagnosticar-ne l’estat actual, a la llum del nombre i de l’activitat d’institucions, d’entitats i 
agrupacions culturals (i, fins i tot, d’alguns noms propis) presents fins a mitjans de segle i a partir 
d’aquell moment. Perquè, de manera objectiva, no resulta gens difícil d’establir un balanç, ni que 
sigui provisional del tot, de coses que la ciutat ha deixat caure al llarg de la trajectòria que arriba 
fins a avui dia: ara, en el moment present, la industria surera, per raons tècniques, polítiques, de 
psicologia social i competències imprevistes, no arriba ni a l’ombra d’allò que fou en aquell canvi 
de segle. La qualitat de centre comarcal comercial de què s’investí la ciutat ha quedat traslladat fora 
d’aquí (si bé, també, molt a prop d’aquí: a la platja d’Aro. És a dir, Platja d’Aro). Una cosa gairebé 
idèntica passa amb espais lúdics i d’esbarjo: cinemes, discoteques i altres esbargiments, 
restaurants... La infraestructura d’un turisme amb pretensions de qualitat: hotels, sales comercials 
d’exposicions, espai natural de platja i badia, cinema/teatre... ha acabat patint determinades 
modalitats de presència/absència que o bé contribueixen a la seva degradació o simplement fan que 
desapareguin gairebé del tot. Pensem en la infraestructura hotelera actual i la de sales dedicades a 
l’exposició i al comerç de l’art de la pintura, dos elements, aquests, que, quan hi són, denoten la 
presència d’un turisme de certa i elevada categoria econòmica, i que són prova d’un moviment i 
rendibilitats econòmiques d’allò que en aquell temps venia possibilitat per l’existència d’un 
burgesia industrial il·lustrada i també d’una classe obrera atreta o immersa en un procés 
d’il·lustració.   
Gaziel escenificava la trajectòria guixolenca dels darrers cent-vint anys (comptats des del nostre 
present) amb una expressió molt popular, deia que a la ciutat li havia plogut del cel dues vegades la 
rifa: l’empenta de la indústria surera n’era la primera i la de la indústria turística n’era la segona. 
Ambdues van fent avui la viu-viu, i tenen un impacte cada vegada menor en la vida econòmica i 
social de la ciutat. Els centres industrials i turístics han anat arraconant-se de Sant Feliu de Guíxols, 
les condicions (de molts tipus i categories) de la ciutat no han permès consolidar-los a la interioritat 
municipal. I en la seva progressiva dissipació, han quedat esvaïts progressivament el teixit 
comercial i el cultural que ambdues indústries podien o varen fer possible en moments anteriors. El 
ferrocarril quedà com a infraestructura deficitària pocs anys després del seu inici. Quan la seva 
rendibilitat podia assajar nous viaranys, a partir de la rifa turística, va ser debolida del tot. El port 
tingué un breu moment d’esplendor industrial fins a la primera dècada del s.XX. Encara fins a 
entrada la segona meitat d’aquell segle, Sant Feliu comptava amb una agència comercial portuària 
de consignació de vaixells i una comandància de marina. Avui tot això s’ha fos. Les condicions de 
calat del port no resultaren prou idònies per a vaixells de gran calatge i un ús comercial i els 
ingressos mínims que comportava varen acabar per determinar que tant aquest ús comercial com 
administratiu acabessin traslladant-se a Palamós, un port molt ben dotat de les condicions 
requerides. L’ús turísticonàutic reporta, en canvi, uns ingressos anual superiors als de l’esquifit  ús 
comercial del port, però amb un potencial d’impacte sobre medi entorn que no és pas el millor dels 
possibles ni recomanables (més endavant en farem un petit comentari).  En el seu lloc s’hi ha 
mantingut una indústria pesquera col·lapsada per les mateixes condicions del port així com per les 
disponibilitats, en alarmant disminució, de les captures de pesca. La pesca ubicada al port 
proporciona un suport econòmic i d’ocupació laboral a gairebé dues-centes famílies guixolenques. 
Si afegim aquesta dada a la de l’ús nàutic del port, al voltant del qual giren cap a una desena de 
petites empreses i, per cap baix, deu donar ocupació a una xifra que s’acosta al centenar de 
treballadors, tindrem un balanç aproximat de què reporta el port de la ciutat quant a ocupació 
laboral i empresarial. En un esforç de mantenir a superfície la petita infraestructura portuària, la 
decisió de transformació en port turístic o nàutic (decisió impulsada tant per la Generalitat com pel 
municipi) de capacitat limitada permet també anar fent la viu-viu a una indústria i comerç amb una 
incidència discreta en l’economia i l’ocupació de la ciutadania en relació a la superfície que ocupa. 
La conseqüència negativa (que en tot deu haver-hi, ben segur, pros i contres), però, de l’ús 
nàuticoturístic d’aquesta infraestructura, com ja havia denunciat més d’una vegada el mateix Gaziel, 
és el perjudici del valor estètic més important de la ciutat (que se suposa que deu ser un criteri de 
destinació turística, per a un turisme de certa qualitat), el seu frontal marí (platja i passeig): una 
platja de sorra degradada, un perfil sorrenc per al qual cal inventar de manera regular, estructures i 



esgarips tècnics per evitar que el moviment forçat i desviat de les aigües deformi la línia sorrenca 
del rompent, emportant-se la sorra o apilonant-la de manera inconvenient al racó de llevant de la 
badia. La qualitat de l’aigua d’aquest badia ha quedat, per raó d’aquests determinats ús i ocupació, a 
anys llum de la qualitat de la mateixa aigua ubicada fora port i en les cales properes, cosa que és de 
ben senzilla constatació, més enllà de resultats analítics sorprenents... La dedicació nàuticoturística 
del frontal marí de la ciutat, més enllà dels pros i contres que hom pugui endossar-li,  ¿té alguna 
incidència en l’àrea i l’ambient cultural de la ciutat, tal com la tenia l’estructura industrial surera?  
 
Per raons com aquestes, el fet és que diverses línies de professions ciutadanes han disminuït o han 
desaparegut del tot. Pensem en oficis com el de llibreters, petits comerços de tota diversitat i gran 
quantitat d’oficis lligats de prop o de lluny amb la indústria surera. De tal manera que la ciutat ha 
esdevingut un centre poblacional amb una activitat comercial, d’esplai, cultural, esportivolúdica... 
que experimenta només una revifalla tant efímera com meteòrica, en un breu lapse canicular, al 
voltant de la Festa Major, però després i de manera ràpida sembla colpida d’una actitud més pròpia 
de l’expressió “quietud i que duri”. “No hi ha ambient” és un retret adreçat a la ciutat al llarg de tot 
l’any, i si volem donar crèdit a tal retret, ens caldria entendre i interpretar aquest “ambient” en el 
sentit més ample que fos possible. Si admetéssim que l’activitat cultural pròpia d’una ciutat fos el 
registre més fidedigne de l’ambient ciutadà, ¿podríem afirmar que al llarg del s.XX aquesta activitat 
i ambient han experimentat, a la llum de la trajectòria econòmica, una evolució creixent, o, tot el 
contrari, una evolució decreixent?  
 
Més enllà, però, d’aquest intent de reflexió i esbós plenament subjectiu (que pot ser legítimament 
contrarestat a gratcient per qualsevol altre esbós de mirada diversa) de la deriva social i econòmica 
de la nostra ciutat, l’interès que ens mou és doble. Primer, el de detectar si l’estat del caliu cultural 
ciutadà (més enllà de de projectes culturals reeixits, que també hi són, tant en l’àmbit municipal 
com privat, però potser sense la transcendència i l’impuls prou vigorós per arrossegar i amarar una 
part substancial de la vida cultural ciutadana) és similar, igual o equivalent al d’altres moments del 
passat més o menys recent de Sant Feliu de Guíxols. Perquè, en aquells moments, essent la base 
material, econòmica i social diferent de la que ara ens sembla reconèixer en el moment present, la 
base econòmicosocial actual hauria de poder produir alguna mostra rellevant de caliu cultural capaç 
ser identificat (diferent o no del d’aquell moment anterior). I és, justament, el diagnòstic de la vida 
cultural guixolenca actual, allò que ens ocupa i preocupa ara. El segon interès d’aquestes línies és el 
d’esperonar (amb tota la humilitat que puguem manifestar) una presa de consciència pública de 
l’estat del nostre patrimoni cultural i del seu estat actual. Potser seria de gran interès que els 
ciutadans manifestéssim la nostra satisfacció o preocupació per aquest tema i que fent-ho de manera 
pública, quedés obert un debat, tan llarg i durador com calgui, però que estimulés una presa de 
consciència col·lectiva de la situació. 
 
Dibuixant, doncs, una frontera virtual al llarg dels anys quaranta i cinquanta, quina presència i 
activitat tenien les entitats socials abans, i quina presència i activitat podem assignar-los en el 
moment actual? La projecció d’aquesta comparació és un element que pot contribuir a la 
comprensió de necessitats, urgents o no, en la dinàmica de la vida cultural de la ciutat. També pot 
contribuir a descobrir si la dinàmica cultural d’avui s’acontenta amb aportacions forasteres que 
promoguin únicament una il·lustració cultural de la població guixolenca (sense menysprear, però, 
l’atracció que pugui exercir sobre gent de fora del municipi), però que la releguin només a un nivell 
d’expectació i d’evasió, o bé si hi ha prou activitat cultural interna (en diversos camps i ordres) com 
per esperar l’aflorament esporàdic, a la fi, de senyals d’un caliu cultural propi de la població.  
 
Totes aquestes qüestions, necessàriament, haurien d’esventar-se de manera pública i col·lectiva, per 
tal de promoure alguna intervenció (municipal i/o privada) adequada a la situació diagnosticada, si 
hom arribés a considerar-ho convenient.  
Per aquest motiu, a continuació d’aquesta mena d’exposició programàtica, caldrà publicar amb una 



certa continuïtat, alguns textos que mostrin el grau de conscienciació de la ciutadania guixolenca de 
la situació que interessa, per assolir diagnòstics i actuacions que semblin aconsellables i adients a tal 
situació, segons hem exposat línies més amunt. 
 
 
D’acord amb això, veiem que, actualment, Sant Feliu de Guíxols compta amb diverses entitats 
d’ordre cultural, algunes d’iniciativa particular amb suport o no municipal, altres de directa 
iniciativa municipal. Aquestes entitats realitzen activitats en diversos espais municipals (TAM, 
Piscina Municipal, Locals Socials, espais públics...). Poques d’elles estan connectades de manera 
exclusiva i directa amb les Belles Arts. Però totes elles tenen incidència major o menor en la vida 
cultural, d’alta cultura o de cultura popular, de la població. Si obríssim un ventall descriptiu 
d’entitats culturals de la ciutat (incloent-hi tant entitats amb objectiu d’alta cultura, com de cultura 
popular i també de simple esbarjo) veuríem que podríem distribuir-lo en entitats dedicades a 
interessos intel·lectuals, com ara l’Associació d’Amics del Museu, o Mall, Associació Cultural o 
grup de lectura; agrupacions teatrals i musicals ( Escola de Música, Benet Escriva, Coral Cypsella, 
grups de Pop/Rock...); associacions esportives (futbol, ciclisme, vela...), folklòriques (sardanisme, 
geganters...), polítiques (partits polítics i associacions relacionades), artístiques (escoles i grups 
diversos), excursionistes CEM...), d’aficions diverses (Llop de Mar...), lúdiques i d’esbarjo 
informals, espais d’exposició pictòrica...   
 
 
Finalment, i sobretot, al marge d’aquest reduït mostrari d’entitats, també cal reconèixer que la 
nostra ciutat compta, avui dia, amb un material humà individual prou valuós en tots o en diversos 
camps de les belles arts i altres arts, com per esperar veure’n emergir, en un futur més o menys 
proper, alguna figura prou destacable. Aquesta és una suposició plausible a la vista de noms actuals, 
a l’abast de la ciutadania, amb què la ciutat compta avui dia com a patrimoni present i promesa de 
futur (només cal adonar-se per sobre i albirar quanta gent jove i madura, a la nostra ciutat, arriba a 
dedicar-se de manera més o menys regular a la literatura, a la música i a la pintura, malgrat la 
manca palesa d’espais o d’ocasions per mostrar a la seva pròpia ciutadania llur treball, amb tot allò 
que aquesta situació pugui representar de negació d’estímuls per al caliu cultural pròpiament 
guixolenc). Però la seva sola presència no sigui, potser encara, garantia prou sòlida d’un caliu 
cultural viu i engrescat de la nostra i per a la nostra població. 



               
 
 
Xavier C.Ribot, Sant Feliu de Guíxols, 1966 
 
Periodista, escriptor i lingüista. Llicenciat en filologia catalana 
 

- Col·laboració a diferents setmanaris comarcals, com ara Àncora, La Proa – Diari del Baix 
Empordà i El Carrilet. 
 

-  Treball a mitjans de comunicació: El Punt, Diari de Girona, Avui, Eco, Canvi Setze, 
Cambio 16 i Cuadernos para el diálogo,  Presència, Revista de Girona, Mardemars, Yate i 
Tot Empordà.  
 

- Publicacions:  
 
Mascarons (La Busca Editorial, 2009)  
 

- Coordinació editorial dels poemaris bilingües: 
 
 La segona ombra / Second shadow, de Maria Wallace (M. Teresa Ros i Mir), d’Edicions de 
l’Albí, del qual és autor de l’epíleg, i de Tras el vivir y el soñar / Després del viure i del 
somiar (Villa Amparo), d’Antonio M. Herrera, premi Fundació Antonio Machado 2011, de 
Cotlliure (Grup Lobher, 2011), del qual és autor de la versió al català. I també del llibre de 
Dolores González Ridao Niños de luz. Cuentos para recuperar el alma (Grup Lobher, 
2011), i Memòries i records d’un vell ganxó, d’Albert Tauler (Vic, 2010). 

 
 
 

Tractament placebo 
 
Era un cretí, relinquit, pel seu caràcter ximple i abstret. Tothom se’n reia. No tenia amics. Se’n 
fotien sense compassió. Ni tan sols podia comptar amb la reduïda i obtusa família que li quedava, la 
seua mare. Mai no l’havia estimat, des d’abans de néixer. Vivia sol, amb l’única companyia d’un 
canari blau que el despertava cada matí a les sis en punt del dematí amb un bel canto carusià copiat 
del seu disc preferit. 
L’home es va manifestar de manera molt clara arran de la proposició que li acabava de fer aquella 
estranya senyora que interferia sense avís previ en el seu més que avorrit tràfec diari quotidià. 



Consistia d’anar de casa a la feina i de la feina a casa. Res més. Ell va insistir a posar les condicions 
ja que encara que estava d’acord amb la seua pretensió la inapel·lable naturalesa masculina no li 
permetia cedir a la compassió que ella li manifestava amb aquella oferta abans de veure’s 
autocomplagut. 
La senyora era de naturalesa inevitablement terrosa. Pel mateix fet de ser senzillament dona a més 
de colombiana no se’n sabia avenir, de la contraproposta de l’home, que era una bleda assoleiada, 
però a qui va triar a cegues. De manera que havia de continuar sense cap penediment el seu 
comportament fins al final perquè així l’hi havia plantejat. I la compassió, la perillosa compassió 
que li provocava, era realment proletària. Ella només va fer veure que s’ho estava pensant durant 
uns minuts. Això no obstant, la decisió ja l’havia presa en el mateix moment en què va abordar 
l’afligit i esllanguit vianant en plena i renouera avinguda de Caracas, de Bogotà. 
Els venedors ambulants de bananes, xiclets, cigarrets menudiaos, tintos, arepas, minuts de cel·lular, 
que van escoltar atentament els diàlegs d’aquella escena pubescent, se’n feien creus. Caminaven 
absorts amunt i avall en un cercle viciós, al mateix temps que l’efervescència de la via 
metropolitana, en aquella hora del matí més dolça que ningú no s’hagi inventat encara, mantenia 
mútuament perplexos els dos suposats enamorats per un amor sobtat i irreverent, protagonistes 
únics en el món de la nostra història, imaginada en una albada adolescent que mai no va resplendir 
en el fons de cap servil univers. 
Ell va veure en aquella absorta desconeguda la seua última, i única, oportunitat de sortir de la cova 
opaca en què s’havia vist immers des de pràcticament el seu erroni naixement, no volgut per la seua 
mare, i ell tampoc no la va estimar, abandonat pel seu pare, un faldiller, i rebutjat per tots per la 
seua mesquinesa. Per això es va aferrar a ella com una mangosta a la recerca d’aliment abans 
d’abraçar la dalla, cosa que s’havia plantejat tantes vegades, i es va predisposar  a viure aquella 
experiència. Hi tenia dret. Mentrestant, ella seguia amb la seua alegria interior, sense demostrar-ho, 
aparentant una falsa submissió que l’home havia buscat tota la vida en una dona quan ja havia 
refusat per utòpica la idea d’aparellar-se amb una bellesa exòtica com aquella. No volia trobar un 
altre cop el que més detestava en les dones, la seua prepotència vital, el gest despectiu, de fàstic, 
que és el que causava irremeiablement i sempre sense voler en elles, i que no comprenia, de rebuig 
repulsiu. Aquesta vegada, no. 
La senyora continuava mantenint aquell somriure de princesa de conte infantil. El va agafar fort del 
braç i li va dir a cau d’orella que primer anaven a fer el repàs. No hi entenia res. Havia de ser un 
somni, no podia ser veritat que malgrat els seus insistents desitjos i pregàries a Déu i a la verge li 
estigués passant el que sempre havia somiat: trobar la senyora de la seua vida. Déu existeix! 
El menjar va ser frugal. Ella li servia i li posava el menjar del seu plat a la boca, amb una sensualitat 
que adormia de manera instantània les seues defenses més invulnerables: patacones, pan de bono, 
chicharrón, carne apanada, choricito, chunchullo, i abundant Aguardiente Blanco del Valle. I van 
despertar encara més les hormones de tots dos. I s’hi va afegir l’ampli espectre de fruita afrodisíaca 
que existeix al país: chontaduro, borojó, lulo, mango biche... 
Qui diria que es tractava de dos sobtats enamorats vençuts per la nimietat de dues vides amb 
recàrrec, absurdes, amb l’ànima partida pel ressò de les seues existències buides, nul·les. Tots dos 
lluitaven l’un contra l’altre amb l’afany renovat de devorar-se sense concessions. Però només ella 
n’era conscient. L’home es va sumir extasiat en les seues fantasies i deliris de simple home bufó 
que viu d’unes vanes il·lusions i expectatives ja perdudes des del mateix moment de néixer, tot i 
que mai no hagués demanat arribar a aquest món d’una manera tan aterradorament nècia. No van 
parlar gaire, no calia, es murmuraven a cau d’orella sense parar, somreien per fora, es menjaven a 
còpia de mirades còmplices. 
I va arribar el moment de la veritat en què els conspicus amants s’han d’exercitar a fons en el seu 
pervers paper mediàtic. Tots dos ja es creien precipitadament vencedors de la lluita que havien 
iniciat des del mateix moment de la seua poc casual trobada al carrer. 
Van arribar a l’apartament d’ella, en un dels barris residencials del nord de la capital colombiana. El 
cretí estava tan ansiós que tot el seu cos s’estremia i les cames li tremolaven sense parar, però no era 
de la fred ja que l’estuba, era estrany a Bogotà, era soporífera. L’harpia també estava impacient, 



encara que la seua ansietat era totalment diferent, més aviat antagònica, com d’un animal salvatge 
famolenc que fa setmanes que no troba la seua menja davant la presa innocent i servil, i conformada 
al seu destí, que per a ell era tan complaent com desitjat després dels anys i anys de recerca 
infructuosa. 
Tot va acabar i ella va aprofitar per fugir furtivament com una lladre de desitjos. Va quedar com la 
reina d’aquest món i ell com l’abellot. Encara que la mantis religiosa, el pregadéu, havia complert 
la seua comesa, ell no va morir. I va despertar sol, abandonat, desesperat, però feliç, enconyat o 
satisfet, mai ho sabrem. I somreia. 
 
 
 



 
 
Anaïs Philippe, Sta Cristina d'Aro, 1995 
 
Alumna de 1r. curs de batxillerat de l’IES. Ridaura 
 
 
 
 

Així com la fulla del castanyer 
 

que, quan arriba el temps de la tardor, 
 

sap que se l’endurà el vent dansador 
 

bramant: “Branca i fulla separaré!”, 
 

nostra amistat pateix el mateix mal; 
 

fórem molt amics, gairebé germans 
 

però un cicló separà nostres mans 
 

deixant el record del que fou real. 



 

Marc Rojas, Sant Feliu de Guíxols, 1994 

Alumne de l’IES Sant Feliu, 2n de batxillerat 

 

Un mar de res 

 

"On sóc? Qui sóc?" van ser les primeres preguntes que em vaig fer quan vaig sentir com la realitat 
em colpejava i m'envaïa. Encara que tenia intenció de contestar-les per mi mateix, no sabia pas 
quines eren les respostes, així que se les emportà el vent. Vaig observar, tan bon punt vaig poder, el 
meu entorn, i aquest em deixà atònit i ofuscat. 
 
Una vasta àrea completament blanca cobria tot el que arribava a veure. No es tractava d'un terra 
d'agradable marbre, sinó d'una substància semblant a la fina però cruel sorra del desert. Per sort, 
encara que el Sol estava en el seu punt àlgid, ni la llum era massa intensa ni el contacte amb aquesta 
espècie de pols em cremava. Al contrari: em produïa un agradable pessigolleig entre els dits dels 
peus, que em refrescava i em feia somriure innocentment. Tot i això, a vegades aquesta pols 
semblava voler-me empassar, com si tingués una malèfica voluntat i certa determinació. 
 
Vaig caminar una bona estona, concretament fins que es va pondre el Sol i tot es va transformar en 
un negre tan sols empal·lidit por la tènue llum de la Lluna, que semblava banyar solemnement totes 
i cadascuna de les dunes i dels racons de l'extensió. No vaig poder trobar cap resposta al primer 
enigma: no recordava res amb una descripció semblant al que veien els meus cansats ulls. El segon 
enigma només el vaig poder resoldre a mitja nit, quan em despertà un suau despreniment de sorra. 
 
Vaig trobar, entre la pols que m'havia cobert, un petit tros de vidre, que reflectia amb sorprenent 
intensitat la llum de la Lluna. Gràcies a aquesta llum, i confiant en el meu ús de raó, vaig descobrir 
que era una tortuga. Una vella tortuga, de color verd fosc, amb algunes taquetes negres decorant les 
meves arrugades potes. Tenia les ungles blanques, perquè havia anat arrencant sorra mentre 
caminava.  
 
Els meus ulls no deien massa cosa: eren petits, negres i incomprensibles. La meva cara, arrugada, 
donava signes de certa vellesa, encara que en la meva ment no hi havia present res més que sorra. 
La meva closca era gegant i negra, a pesar que la blanca sorra començava a regnar sobre ella, i tenia 
una gran cicatriu mal curada però ja innòcua a l'equador. A més a més, jo tenia una curiosa 
expressió de saviesa i tranquil·litat. Pensant en tot això i observant la preciosa Lluna em vaig tornar 
a dormir, esperant que em despertés  el nou Sol. 
 
Però no ho va fer. Quan em vaig despertar i vaig veure encara la pàl·lida llum de la Lluna em va 
estranyar, però al cap d'unes hores més de foscor vaig comprendre que allà els dies es contaven 
d'una manera especial, diferent. Les nits semblaven poder durar setmanes, potser mesos. Tot i que a 
mi, com a tortuga, la importància del temps m'era força relativa. No tenia cap pressa, ja que no tenia 
un lloc on anar i tampoc havia quedat amb ningú. A més a més, tenia molt de temps. Potser massa i 
tot. Encara que ja començava a tenir força arrugues, n'estic segur que encara em quedaven uns 
quants anys més de vida. 
 
Vaig començar a caminar i caminar, en línia recta o donant voltes, sense cap propòsit ni meta més 
que el simple fet de caminar. Ni tan sols pensava, excepte en breus moments de lucidesa, sinó que 
em limitava a donar una passa rere l'altra. No notava gana, set ni desesperació, sinó un buit que 
s'expandia i  que m'oprimia cada cop més el pit. 



 
A vegades pensava que havia estat condemnat a vagar eternament per aquell blanc desert, i la idea 
no em desesperava tant com es podria pensar, sinó que en part em consolava, ja que aquella era una 
vida sense sofriment ni horrors, una vida serena i relaxada que molts desitjarien per ells mateixos. 
 
Caminant sense fixar-me en el camí vaig arribar a un lloc diferent. Les dunes van desaparèixer, i 
van donar lloc a una immensa extensió d'aigua, que ben podria ser un mar. 
 
Estava jo a la riba quan algunes tortugues més van arribar. Es van arrossegar fins on no arribaven 
les onades, i van fer uns forats amb gran esforç, en els quals van posar els seus ous. Els van enterrar 
lleugerament, amb exquisida delicadesa i gran amor. Després, encara que la majoria m'havien vist, 
se'n van anar sense dir-me res. Això em va fer mal; després d'haver estat vagant tant de temps 
(semblava inclús que la nit es començava a diluir i que aviat tornaria a sortir el Sol) em semblava 
merèixer una mica d'atenció, però em va ser rebutjada sense escrúpols. 
 
El meu únic desig era sentir qualsevol cosa en el meu cor després de tan llarg descans psíquic, així 
que em vaig llençar a l'aigua impulsivament darrere seu. És possible que us imagineu què em va 
passar: quan em vaig acostar i vaig notar l'aigua fluint sota els meus peus i reactivant els meus 
nervis em vaig emocionar, i em vaig llençar ràpidament (tan ràpidament com pot una tortuga) al 
mar. De seguida vaig notar, però, que m'era impossible nedar, així com respirar. Va créixer, llavors, 
una terrible ansietat en el meu pit, deixant com a rastre un incontrolable terror salvatge, terror a tot, 
terror a res. 
 
Així, entre les envestides de les onades i els cops amb la sorra, sola i desemparada, després d'un 
llarg camí i d'haver conegut la indiferència dels meus iguals, havent perdut tota l'esperança i 
únicament esperant la dolça abraçada de la mort, vaig tancar els ulls per sempre. 



 
Dolça M. G. Granolleras 
 
 
Girona, 1995 
Alumna de l’IES. Sant Elm, 2n. curs de Batxillerat 

 
 
 
 

La Teva Clau 
 
 
Una clau, literalment només obre una porta. Però la clau de les oportunitats, una que no és material 
n’obre més d’una, que són les portes que se’t van obrint successivament al llarg de la teva vida. No 
fas servir la clau amb la qual obres la porta de casa teva o qualsevol de les propietats que 
posseeixes, com un cotxe. Aquestes claus són les que posseeixes tu per saber que tens algun lloc en 
aquest món. Però la clau més poderosa que pots arribar a tenir a l’abast, que en algun concepte de la 
teva vida aconsegueixes, és la de tu mateix, on sabràs tot el que ets capaç de fer. Has de saber obrir-
te, abans de començar a obrir les portes de les oportunitats que vas trobant, que tan sols ho fas amb 
una sola clau que mai no pot ser material. Has de saber observar atentament per descobrir-la, 
observar el teu voltant, potser la llum intensa d’un raig de sol farà que t’enceguis davant les 
oportunitats, no et preocupis, sempre has de tenir unes ulleres a l’abast amb les quals podràs aclarir-
te la vista, podràs observar atentament, sense rendir-te. Per aquesta raó les ulleres s’hauran de 
guardar curosament, i sense pensar en les conseqüències has de seguir endavant, sense 
preocupacions. Potser tindràs algunes temptacions, tan fortes com la que et proporciona la gana 
tenint davant unes galetes, que mai hauràs de menjar. Sempre hi haurà obstacles que et faran dubtar 
si quedar-te per la gran temptació o seguir endavant. Has de triar el camí correcte per trobar la porta 
que obrirà la teva clau, passant per alt aquelles galetes convertides en grans temptacions que 
aparentment seran agradables fins que descobreixis que si en menges amb descontrol, la teva salut 
podrà sortir-ne perjudicada. No les mengis, deixa les temptacions i comença a obrir les portes del 
teu destí. Si agafes les temptacions, el resultat podrà ser tan horrible, que en diverses ocasions 
t’hauràs de rentar les mans i deixar-les en fragància del sabó. Et sentiràs impotent davant situacions 
que t’obligaran a rentar-te les mans, i si no haguessis agafat les temptacions perjudicials podries 
haver-ho resolt sense cap problema, però aquestes temptacions a la llarga t’obligaran a rentar-te-les. 
Deixant una fragància de sabó que s’impregnarà en tu per sempre i et recordarà que ho has deixat 
escapar sabent l’horrible fet d’haver triat les temptacions, que  ho podries haver evitat si haguessis 
deixat passar-les per alt, continuant obrint portes amb la teva pròpia clau de les oportunitats, una 
única clau... 
. 
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L’Arxiu a la xarxa 
 
Encara avui dia, una de les preguntes més habituals i alhora més temudes pels arxivers és “què es fa 
en un arxiu?”. És una qüestió tan genèrica que és de mal respondre i que també evidencia la 
dificultat que encara té avui una bona part de la gent per percebre l’abast de la tasca dels arxius. Els 
arxius són centres gestors de patrimoni documental i tenen una doble funció administrativa i 
cultural. Des de la transició democràtica els arxius han treballat per fer-se conèixer, com tots els 
agents culturals i centres gestors de patrimoni. La comunicació amb els usuaris ha estat i és encara 
un dels grans reptes dels arxius. Cal explicar què són i què fan aquests serveis i també crear eines 
per facilitar l’accés als documents. En aquest sentit, Internet ha esdevingut fonamental, tot allò que 
no es troba a la xarxa, pràcticament es pot dir que no existeix. No obstant, les pàgines web amb 



informació sobre els arxius solen ser portals de caire institucional, utilitzats gairebé exclusivament 
per usuaris especialitzats. En aquest sentit, el desenvolupament de nous tipus de llocs web com els 
blocs i les xarxes socials han ofert la possibilitat d’interactuar amb nous sectors d’usuaris de manera 
més informal i espontània, a part d’establir lligams amb altres llocs web d’interès.  
 
Conscient de tot això, l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols l’abril del 2011 va obrir un bloc, 
un compte a You Tube per a penjar vídeos de l’Arxiu, i un compte de Facebook. El bloc serveix 
com a lloc d’exposició dels serveis i productes elaborats pel mateix Arxiu (publicacions, tallers, 
inventaris, documents en línia), alhora que també és el lloc on es publiquen notícies i novetats. El 
bloc és un recurs que es posa a disposició d’entitats i particulars que volen fer difusió de les seves 
activitats i s’intenta sempre que hi hagi un lligam amb l’Arxiu Municipal. El bloc ha esdevingut una 
de les fonts principals de les quals es nodreix el compte de Facebook on, a més, hi ha àlbums de 
fotografies i vídeos penjats. Després d’un any, el bloc ha rebut unes 12.500 visites i conté més de 
100 articles publicats. Al compte de Facebook hi ha 2.910 agregats i 14 pàgines de llibres digitals 
de Sant Feliu de Guíxols. Posteriorment, en el marc del Pla de Barris i amb motiu del centenari del 
naixement del pintor Josep Albertí, l’Arxiu va crear un bloc dedicat a aquest artista, el qual ha estat 
visitat prop de 3.000 vegades i on s’han penjat 33 articles.  El novembre del 2011 l’Arxiu va 
formalitzar la seva col·laboració amb els responsables de la pàgina web Soc Sant Feliu de Guíxols 
per proporcionar continguts sobre el patrimoni, la història i les tradicions de Sant Feliu de Guíxols 
amb l’objectiu de fer promoció de la ciutat. La valoració d’aquesta nova línia d’actuació és molt 
positiva, atès que aquests recursos han obert canals de comunicació amb nous usuaris sense un cost 
directe, alhora que contribuïm a la difusió i coneixement de la nostra ciutat per mitjà d’aquesta eina 
global. 
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    Els arxius: identitat, memòria i lleure 
 
Cada vegada hi ha més persones que se senten atretes per productes culturals que tenen en la 
recreació del passat un dels seus eixos principals. La Història, que tant ens avorria a la majoria quan 
l’estudiàvem a l’escola, és –des d’una perspectiva molt àmplia- el fil conductor de llibres, 
pel·lícules, visites guiades a elements singulars del territori, exposicions, webs... De fet, qui no s’ha 
sentit atret alguna vegada per descobrir els seus orígens familiars, ha volgut viure en èpoques 
antigues o s’ha meravellat en descobrir com ha canviat el nostre entorn amb el pas dels anys? El 
passat i la cultura s’agafen de la mà per assolir un objectiu comú: fer-nos gaudir amb la transmissió 
de coneixements, experiències i sensacions que, alhora, ens ajuden a entendre qui som i per què 
som el que som. 
 
En canvi, ben poques persones s’han preguntat quina és la matèria primera a partir de la qual ens és 
possible viatjar al passat. I és aquí on pren un gran protagonisme la conservació de la documentació 
generada per les persones, les institucions o les entitats vinculades al territori, en el nostre cas, a 



Sant Feliu de Guíxols. En el transcurs dels anys els documents van perdent el valor jurídic i legal 
pel qual foren generats i agafen un valor cultural. Aquesta és la raó per la qual convé no desprendre-
se’n un cop ja no tenen una utilitat pràctica immediata. Les cartes de l’avi, les velles fotos que es 
guarden en una capsa de sabates, l’antiga comptabilitat d’un negoci familiar ja desaparegut, aquells 
calaixos de les golfes farcits de papers esgrogueïts escrits amb lletres il·legibles... tots ells són el 
testimoni de com eren Sant Feliu de Guíxols i les seves persones en èpoques anteriors.  
 
El nostre municipi disposa d’un centre públic especialitat en la conservació, l’organització i la 
divulgació d’aquest patrimoni documental: l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. L’Arxiu és 
–a banda d’altres funcions de tipus més administratiu– el graner de la nostra memòria, el rebost des 
d’on es cuina la història individual i col·lectiva dels guixolencs. Aquest llegat documental, 
convenientment ordenat i inventariat, ens permet conèixer de quina manera vivien i què feien els 
guixolencs de segles anteriors, com es deien o d’on venien, de quina manera es distreien, a quines 
feines es dedicaven, a quines adversitats van haver d’enfrontar-se, com eren els carrers de la vila... 
Metres i metres de “papers” que ens permetran redescobrir els mestres d’aixa construint grans 
vaixells a la platja que navegaran pel Mediterrani i l’Atlàntic, observar com s’aixeca la muralla 
medieval, descobrir els gustos i les modes de fa cent anys, viatjar fins a Girona amb un modern tren 
de vapor... i moltes altres coses. Molts productes culturals on es parla del Sant Feliu d’abans han 
estat preparats amb documentació de l’Arxiu Municipal.   
 
Així, doncs, el coneixement del passat té un component lúdic i alhora identitari. És la memòria del 
que hem estat, i també una font inesgotable d’històries individuals i col·lectives. Per això cal 
prendre consciència de l’importància de preservar aquests petits tresors que són els documents.  
 
 



ENTREVISTA A NARCÍS COMADIRA 
 

                                 
 
 
 

Narcís Comadira 
 
 
Narcís, què hi va venir a fer a Sant Feliu de Guíxols? 
 
La veritat és que no ho sé. Trobar un lloc tranquil que no em fos estrany on poder-hi descansar i 
treballar, discretament, ara que em faig vell. I Sant Feliu m’ha acollit i m’hi trobo molt bé. Hi he fet 
amics, que és el millor que es pot tenir en aquesta vida.  
 
 
Hi ha alguna manera recomanable o correcta de llegir poesia? 
 
Cadascú llegeix com vol. I pel que fa a la poesia, és absurd posar normes. Jo crec que la poesia, 
com tot, cal llegir-la amb ganes, amb temps, amb dedicació i a favor. Una lectura ben feta és sempre 
a favor del text. A la contra, ens revestim de prejudicis i impedim que la virtut del text ens toqui 
l’ànima. I, evidentment, no hi ha cap obligació de llegir poesia, com no n’hi ha cap de llegir 
novel·la.  
 
 
 
La seva obra d’articulista i d’assagista i de conferenciant és una guia per a la seva pintura i 
poesia o n’és una conseqüència? 
 
No, no pretenc fer cap guia de res, i menys dels meus poemes o quadres. Els meus articles m’agrada 
pensar que també, d’alguna manera, són literatura. Els meus assaigs i conferències formen part d’un 
altre àmbit, el de la història de l’art o el del comentari de la literatura. Són els àmbits de la meva 
formació universitària i, de tant en tant, hi dedico el meu temps i els meus esforços.  
   
 
Racionalitat/irracionalitat és una confrontació insoluble en l’art? 
 
Jo crec en un art racional i és el que intento practicar. Tinc la confiança, encara, que els humans 
som animals racionals i, per tant, m’agrada que la raó governi totes les activitats humanes. Però 



l’art, a vegades, explora camins marginals, i no em sembla malament, però l’art és forma i la forma 
implica una norma i això és sempre una operació de la raó. Les intuïcions cal que passin pel filtre de 
la forma, per tant, de la raó. Sense això, l’art és incomunicable. No es transmet. No hi ha tradició i, 
per tant, s’estronca tota possibilitat de cultura.  
 
 
 
Quines referències poètiques reconeixeria en la seva poesia? 
 
Moltes i per això he escrit un llibre, Marques de foc, on les explicito i les situo en el lloc 
corresponent de la meva vida. Si hagués de dir uns pocs noms, aquests serien: Dante, Leopardi, 
Baudelaire, Verdaguer, Carner, Foix i Ferrater. Però, llegeixin el meu llibre i ho sabran amb detall!   
 
 
En la seva poesia hi ha la instal·lació en alguna tendència o modalitat personal més o menys fixa 
o permanent o s’hi produeixen canvis i trajectòries diverses? 
 
No crec en els canvis, només en l’evolució. Els canvis sobtats sempre em sonen a fals.  Però això no 
implica que no hagi freqüentat formes diverses: poema narratiu,  poema metafísic, poema breu o 
llarg, lírica lleugera, etc. M’agrada llegir poemes meus molt antics i veure com ja hi ha alguna cosa 
de la meva personalitat, però també m’agrada comprovar com, amb els anys, n’he anat aprenent. En 
això de la poesia, sempre n’estàs   
aprenent. I és el que és divertit. 
 
 
En la seva pintura vol expressar coses o/i també explicar coses? Podria dir-ne algun exemple 
d’una cosa i/o de l’altra? 
 
No, no vull expressar ni explicar res. Per mi, un poema o un quadre o un dibuix o un article són 
artefactes, formes significatives. Han d’irradiar sentit, han de commoure. Ja sigui la intel·ligència o 
l’esperit (millor tot plegat!). Expressar o explicar, en el territori de l’art, és del tot secundari i moltes 
vegades contraproduent.  
 
 
 
Fins a quin punt creu que és veritat aquella expressió “traduttore, traditore”? 
 
En italià queda molt bé, però una bona traducció mai no és una traïció. Ja he dit que calia llegir a 
favor. També s’ha de traduir a favor i, per això, si es fa així, mai no hi haurà cap traïció. Pot haver-
hi una traducció millor que una altra, evidentment. Pot haver-hi pèssims traductors, però no estem 
parlant d’això. Parlem de si és possible traduir. I sí, crec que sí. Robert Frost deia que poesia era 
allò que es perdia en una traducció. Jo mai no ho he cregut així. Jo crec que precisament una bona 
traducció salva allò que fa que un poema sigui un bon poema, el sentit profund i la forma mental, no 
els jocs de paraules ni les al·literacions. Pensar que la poesia és això, és tenir un pobre concepte de 
la poesia.  
 
 
Si haguéssim d’establir algun tall entre poesia i pintura fins a finals de s.XIX i a partir de les 
avantguardes del s.XX, què en podria dir? 
 
No crec que hi hagi cap tall. Hi ha sotracs, però la cadena no s’ha trencat. Altrament no entendríem 
res. Hi ha camins nous, hi ha dreceres, hi ha marrades. Però jo veig la història de l’art occidental 



com un tot. Com a mínim fins als anys setanta del segle passat. D’algunes de les coses que ara es 
fan no sé si podria dir el mateix. No és que hi vegi cap tall, hi veig un aprimament, una deriva, un 
final. Però tot plegat és un resultat de la poca educació, de la massificació, de la degradació de la 
cultura. Però tinc confiança que algú tornarà a posar les coses al seu lloc. Que les noves 
generacions, potser d’aquí a alguns anys, es replantejaran les coses i tornaran a lligar amb la cadena 
general, la que ve d’Egipte i de Grècia i de Roma... Però potser estem assistint al final de la 
civilització occidental.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  

 
 


