
 

 

 

 

 

 

Lletres Guixolenques 
n.3, juny del 2013 



Benvingut, benvinguda, 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Ferran Mascarell 

Conseller de Cultura 



EDITORIAL 

Lletres Guixolenques, tal com queda indicat en la pàgina d'inici i de benvinguda, és una revista 
literària digital que té com a objectiu la divulgació del patrimoni literari guixolenc i, al mateix 
temps,  estimular entre els joves la continuïtat d'aquest patrimoni. 
La revista desplega en cada número un mostrari del llegat literari ciutadà, d'escriptors que ja ens han 
deixat. Té un altre apartat de textos d’autors actuals. I compta, també, amb apartats que volen servir 
d'estímul i aparador de nous escriptors, escriptors joves. 
La revista està oberta a escriptors que tinguin alguna relació, assídua  o esporàdica amb Sant Feliu 
de Guíxols, i que ja comptin amb un currículum de publicacions. 
La revista té una edició semestral (juny i setembre) i també recull escrits d’autors, guixolencs o no, 
que tractin temes relacionats amb la ciutat. 
És una revista en llengua catalana. 
 
En aquest tercer número el lector trobarà la continuació del text, publicat en el primer i segon 
número de la revista, de Coses d’Itàlia, de l’Agustí Casas, igualment sobre Roma. Pàgines més 
endavant hi ha el capítol tercer de la traducció realitzada per Tomàs Rosés de Les ruïnes del meu 
convent, de Ferran Patxot. 
 
Quant a textos d’actors actuals, publiquem un poema d'Àngela Ribas: Tríptic. Del poeta Josep 
Sabater, vinculat a la nostra ciutat des de fa anys, el poema L'altre del desert. El text En l'any 
Albertí, un text ampliat sobre el publicat a Àncora per Josep Cullell-Ramis. De Xavier C.Ribot 
publiquem Josep Domènech Ponsatí, el poeta abrasilerat, presentació del poeta guixolenc del 
mateix nom, i de Xavier Duran, un apartat, d'un llibre ja publicat, que porta per títol El 
bilingüisme, és saludable per al cervell i afavoreix altres capacitats? 
 
En l’apartat d’escriptors novells, publiquem els textos de dos estudiants dels Instituts de secundària 
de la ciutat: IES.Sant Elm: Anna Valentí, IES.Sant Feliu: Thang Quang Oliver, 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, de Sònia Agüera, i en el marc de l'Any Albertí, i com a part del 
material que ha realitzat sobre el pintor guixolenc, publiquem l'apartat L’Àlbum d’impressions i les 
Cartes a Theo. 
gir i descarregar els exemplars publicats fins al moment present. 

 



 

                                                                                                                    

                                         

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

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

Algunes publicacions i traduccions: 

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

ROMA  (II) 
 
 
 

        Dues estàtues i dos arts 
 

 Començaré per mostrar-vos dues obres determinades i ambdues existents, dues presentalles 



de l'Art a son pàs per Roma, qu'ens serviran de punt de sortida per a una primera i essencialíssima 
divisió. 
 Una d'elles és l'August trobat en 1863 a Prima Porta, l'estàtua de l'home qui vegé i presidi'l 
món antic en son major grau d'esplendor. Ell havia nascut el batibull darrer de la República i son 
regnat és un parèntesi de pau en el qual s'hi resumeix la vida pública de dues èpoques distintes. Està 
representat en la forma predilecta, la del general que arenga els seus soldats i fent de centre de les 
al·legories que decoren el pitrall de la cuirassa s'hi veu l'enviat dels partes restituint els estendards 
de Cràssus a la sola nova de que s'atansen les legions d'August, victòria pacífica que és l'expressió 
culminant de l'acció militar de Roma. Sempre que he llegit quelcom del nebot de Cèsar he tinguda 
present aquesta bella imatge i potser ho fa això que en ratlles de sa cara intel·ligent i fredament 
severa, me sembli descobrir-hi l'astuta diplomàcia del governant qui amb les qualitats positives de 
tot el  passat de sa raça, cimentà l'edifici de sa política personal i'l de l'institució que d'allavors ençà 
durà ja tant com el món antic. Ell és un digne representant de tota l'història del seu poble. Mes 
l'Imperator, qui, segons expressió de Suetoni, trobà una ciutat de rajola i la deixà de marbre, qui en 
la llarga inscripció anomenada son testament, se vanta dels embelliments per ell executats i de la 
construcció de vuitanta-dos temples, qui malgrat els avenços de l'estoïcisme entre les classes 
il·lustrades, s'instituí campió i restaurador dels deus del Laci, encarnats ja en les formes vingudes de 
Llevant, té de passar també com  a representant de quelcom més i aquesta seva efígie ens ho diu de 
faisó clara. 
 En la nuesa dels braços i les cames l'escultor perpetuà la tradició idealista i forastera de les 
estàtues aquil·leanes, però conservà en la testa la tendència autòctona a la precisió del retrat: la 
perfecció tècnica de Gràcia i la finesa de sos detalls foren posades al servei de les exigències 
romanes. Els immortals de les llegendes mítiques fomentades per Octavi i sublimades en la poesía 
mig oficial de Virgili, hi apareixen igualment en l'Amor i el delfí, delegats d'aquella Venus 
emparentada amb la gens Julia i comfosa amb l'Afrodita hel·lènica. 
 Veu's-aquí, doncs, en aquesta imatge, l'esperit i la provinença de l'art de Roma durant l'Edat 
Antiga. Veu's aquí un símbol de l'Art del Paganisme. 
 L'altra obra de que us parlava és l'estàtua de Sant Pere que's conserva encara en lloc d'honor 
en plena basílica vaticana. No ha de costar gens d'obirar en aquesta icona del primer dels apòstols 
aquell poder espiritual i aquella religió, que des de llur victòria del segle IV inspiraren gairebé tot lo 
que en matèria d'art s'és fet a Roma. Diuen que en 452 el papa Lleó'l Gran la manà fondre en bronze 
provinent del Júpiter Capitolí, del patró cabdal i secular de la ciutat antiga i si bé aquest raconte sols 
té vàlua de senzilla tradició, no's podria sintetitzar d'una manera més formosa l'acció social del 
pescador de Galilea qui triomfà dels deus del paganisme. Aquesta obra única s'atribueix al Vé segle 
i encara que res s'hi oposi obertament, encara que semblin conformar-ho les indicacions vagues de 
lo que era l'estatuària d'aquell temps, manquen també documents i punts de comparança per a 
establir proves positives. Mes, tant si és del Vè segle, com si pertany al XIIIé, posseïm amb ella una 
efígie imponent i d'una característica ferma i expressiva. A través de l'encarcarament d'escoles 
decadents, en la seva fesomia gairebé salvatge i en el seu posat ple de vida, hi existeix ja tota 
l'austera noblesa del misticisme mig-eval i malgrat això, la composició és encara la de l'estàtua 
togada; el pal·li dels filosops, que s'ajusta exactament al còs amb tota la correcció del seus plecs, 
ens mostra el seguiment d'un classicisme, jamai perdut del tot a vora'l Tibre i que rebrollà amb nova 
força en esclatar el Renaixement. 
 Veu`s-aquí, doncs, en una sola escultura, l'esperit i la provinença de l'art de Roma durant 
quinze segles de sa història. Veu's-aquí, el símbol de l'Art del Cristianisme. 
L'art del Paganisme i l'art del Cristianisme, ben distints l'un de l'altre per la filosofia que'ls informa, 
s'estenen al damunt de dues èpoques, prou llargues totes dues i que'ns tocarà seguir per separat. 
 Comencem per la primera. 
 

L'ART DEL PAGANISME — Tradició d'Etrúria i acció de Grècia. 
 
Tant si atribuïm qualque vàlua a les llegendes d'una fundació en el Palatí, com si sols ens fixem en 



el descobriment novíssim d'una necròpolis prehistòrica, Roma, durant un llarg període, no fou més 
que una població petita i miserable i continuava essent-ho quan les grans ciutats de la confederació 
d'Etrúria gaudien ja d'un esclat de floreixença. Fins que hi obirem amb precisió l'establiment d'una 
dinastia etrusca. No podem senyalar-hi manifestacions de cap mena que amb l'art se relacionin. 
Mes, amb Servi Tul-li, el rei constructor, veiem ja aplicades les aptituds del seu poble al sanejament 
de la vall romana. Els carreus volcànics, els blocs de peperino, s'afileraren llavors en les artèries 
subterrànies i formaren la volta de la cloaca màxima; constituiren ensems el recinte amurallat que 
tancà en un sol clos els set turons; composaren el dipòsit d'aigua anomenat el tullianum per un 
procediment igual al de la cúpula micènica d'Atreu i s'alçaren parets ja més polides en el casal de 
Júpiter, sobre aquella Roca Tarpeia, que feu tan gran paper en tot un seguit d'aconteixements. 
 Al costat d'aquestes obres, que sols revelen l'importació de pràctiques d'Etrúria, podríem 
esmentar, malgrat les discussions que modernament ha provocades, aquella lloba del Capitoli que 
fou germana potser dels bronzes de Veies i Tarquínies. Mes lo que, sí, devem notar és l'estela 
arcaica trobada fa poc anys vora de l'Arc de Sever: és fragmentària i porta una inscripció que resulta 
per ara indesxifrable; les lletres que la formen són d'un alfabet calcídic i'ls objectes segurament 
votius, que a son entorn s'aplegaren, és permès atribuir-los al comerç de Cumes, baluard 
septentrional de la Magna Grècia. 
 Al finalitzar el periode dels reis, cap al sisè segle abans de Crist, remarquem, per lo tant, a 
Roma, la presència de dues menes d'elements tan exòtics uns com altres. La primera està constituïda 
per els procediments d'Etrúria, per ses grolleres imitacions i per sa tradició oriental, de la qual prové 
segurament l'aparició de la volta i la segona, se revela en un alfabet i en uns fragments de bronze i 
de ceràmica d'importació directament hel-lènica. 
 La persistència de la primera mena d'elements i l'acció sempre creixent de la segona 
determinen ja, des d'aquella època llunyana, lo que essencialment ha de passar. 
 
       La República. 
  
 Durant els primers segles de república, els romans estan massa abstrets en la lluita xardorosa 
de la vida política per a ni pensar tan sols en formes de bellesa. Llurs qualitats primitives, llur 
esperit rígid, l'idea fixa de tot un pla de conquestes seguit amb ferrenya persistència, tan solzament 
els deixen concebir, com a bé suprem de la ciutat, el senyoriu del món. Són els temps en que, 
malgrat revolucions internes, conserven com roca inconmovible les virtuts i l'austeritat d'un període 
de sagrada formació; és l'època mancada encara de tot refinament (i potser per això mateix, la més 
viril i heroica de les llurs) on els noms de Junius Brutus, Porsena, Virgínia, Coriolà, Camil, Pirro, hi 
brillen com estels de primera magnitud, indicadors de sublims sacrificis d'energies indomtables, de 
malvestats estoicament sofertes i de tenacitats finalment victorioses. La barreja d'orientalisme i 
hele-nisme, que'ls hi era arribada adulterada per el vehicle d'Etrúria, no constitueixen allavors més 
que un mètode acceptat amb indiferència a  manca d'altre; no representa sinó una manera de satisfer 
llurs primordials necessitats o llurs desigs d'embelliment encara escadussers i embrionaris. 
 Mes esdevé que en el curs de llurs expedicions, Etrúria ja vençuda i anorreada, se topen amb 
les colònies gregues del Migdia i resten tot a còp esbalaïts davant de coses per ells no sospitades. 
Els generals arrepleguen amb ànsia el ric botí i malgrat l'escruiximent dels més conservadors, que 
veien entrar com enemigues les estàtues forasteres, comença a formar-se aquell dipòsit de les 
deixies del qual se'n són omplerts tots els museus d'Europa. Lo que passà en el sud d'Itàlia, passà 
centuplicat al petjar les legions la Grècia pròpia: Sil-la s'era empresa ja la tasca sistemàtica de 
proveir-se amb abundor en els tresors fins allavors sagrats dels santuaris més famosos i no li 
faltaren més tard imitadors, que per mitjans més vils encara, augmentaren considerablement la 
riquesa artística de particulars i públic. L'escultura hel-lènica començà així en plena República la 
conquesta espiritual del seu vencedor en la guerra. 
 
Coses d'Itàlia. Estampa d'en Octavi Viader. Segona Edició. p. 8-14 
Sant Feliu de Guíxols, 1925 



                     

 
 
    

                                                              
 

Les ruïnes del meu convent 
      

                            traducció: Tomàs Rosés i Pijuan 
 

CAPITOL III 
El salt de Calasants.- El pilot.- La meva intrepidesa 

 
Els meus entreteniments juvenils haguessin probablement conservat el seu innocent colorit, si 

una circumstància imprevista no hagués vingut a canviar la seva fisonomia. 
Va arribar el dia de la festa major de la vila. Hi havia des de temps remots un costum estrany i 

perillós. Dues muntanyes que s’endinsen en el mar formen un port. La de la dreta és molt notable 
per l’ermita de Sant Elm. La de l’esquerra per un molí de vent que en el seu cim es divisa. Molt a 
prop d’aquesta muntanya, un petit turó s’interna en el port, dividint-lo en dos, un de molt petit 
anomenat Calasants, i un altre de vast anomenat port de l’Abric. A la part més alta del cim, la 
naturalesa va formar enmig de la penya viva una espècie de pou d’uns cent peus de profunditat, 
obert per la part de Calasants, el fons del qual és el mateix mar. Per aquest fons les aigües de 
Calasants penetren en una cova que per sota del turó les comunica amb el port de l’Abric. El pou i 
la cova formen un d’aquells capricis de la natura que l’home admira i no comprèn. És una tradició 
immemorial en el país que, en una de les cruels persecucions suscitades contra els cristians 
primitius, el sant patró de la vila fou llançat des de la part més alta d’aquest pou, lligat a una roda de 
molí, amb la qual va foradar el turó, i va arribar sa i estalvi a la platja oposada. En commemoració 
d’aquest prodigi, alguns nedadors excel·lents acostumaven anualment de donar al poble un 
espectacle no exempt de perill. Es precipitaven de cap en el pou, i els més hàbils feien esforços 
increïbles per travessar la cova bussejant. Feia alguns anys que cap mariner intrèpid no s’havia 
atrevit a fer el quasi temerari salt, quan a la tarda d’aquell dia d’alegria per a la vila va córrer la veu 
que un pilot i un passatger havien fet un vot en alta mar de fer el salt temut si se salvaven d’un cop 
de vent; i arribats al port anaven a complir-ho.   

El turó de Calasants y els seus voltants es van emplenar de gent. Es va improvisar una música 
que acompanyà aquells dos homes arriscats, i quan passaven el poble els animava, dient-los: - No 
tingueu por, no hi ha cap exemple que  ningú hagi pres mal per haver fet el salt.   

Vaig veure passar la comitiva i m’hi vaig ajuntar. El pilot anava serè, amb el semblant rialler, i 
saludava jovialment els coneguts que trobava en passar. Un li va preguntar di s’havia tornat boig. “- 
Sant, has de dir”, li va respondre. Un altre li va dir que serviria de berenar als peixos. “- Ahir temia 
els peixos, respongué, però avui ja els hi he guanyat el vent.”  Se li va acostar un amic amb aire de 



murri, i li va preguntar si havia fet testament. “- Sí, li va respondre, i et deixo els meus deutes.” 
Contrastava el bon humor del pilot amb la tristesa que estava pintada en el rostre del seu 

company. Els passos vacil·lants que feia aquest, la seva mirada vaga, i la pal·lidesa del seu 
semblant, indicaven que anava a complir el seu vot no sense alguna repugnància, i potser només per 
una resta d’amor propi. A mesura que s’acostava al turó eren més incertes les seves mirades, i quan 
va començar a enfilar-s’hi una suor freda banyava el seu front. 

Quasi tota la concurrència que ocupava el cim del turó era formada de mariners, excepte algun o 
altre curiós com jo, i no hi havia cap dona. Però el vessant de la muntanya veïna estava ple d’una 
nombrosa gentada de tots els sexes i edats, que esperava ansiosa el moment solemne. Quan la 
comitiva va arribar al costat del precipici fou saludada amb grans aclamacions. La música tocava 
una marxa triomfal; l’aire voltejava pausadament les aspes del molí de vent que dominava aquesta 
escena, i les onades que cobrien d’escuma la platja propera, les roques fronteres i el peu del turó, 
donaven un aspecte imponent a aquell espectacle. Amb això es va deixar veure per un moment a la 
vora del precipici un home quasi nu. Era el pilot que, saludant els espectadors, es va llançar a 
l’abisme. Durant uns moments va regnar un profund silenci. Es va sentir el soroll sord d’un cos que 
cau allà lluny a l’aigua, i tots es van abocar al caire de l’abisme, per un moviment d’ansietat 
general. Els que es trobaven més a la vora del pou asseguraven en veu baixa que el pilot havia 
caigut enterament aplomat, la qual cosa era un bon senyal. Però passaven els instants i no apareixia. 
De sobte ressonen crits d’entusiasme: les dones fan onejar els seus mocadors, i totes les mirades es 
fixen en el port de Calasants. El pilot no havia entrat a la cova de sota el turó, sinó que, nedant un 
bon tros per sota de l’aigua, havia aparegut quasi en el centre mateix d’aquell immens amfiteatre, 
com per rebre dels espectadors la felicitació deguda a la seva intrepidesa i a la seva fortuna. Al 
mateix temps semblava indicar per signes que esperava el seu company. 

L’atenció es va fixar aleshores en aquest. Tremolós, lívid, astorat, es va avançar cap al precipici, 
i no va semblar que es llançava, sinó que relliscava i s’enfonsava. Es van sentir dos cops, el d’un 
cos dur que impacta contra una penya, i el de la seva caiguda a l’aigua. “- És home mort”, va dir al 
meu costat un ancià. “- Abans de caure el va matar la por”, va dir un altre. “- ¡Socorreu-lo, 
socorreu-lo! Van cridar alguns. 

No m’és possible contar el final d’aquesta escena. Dotat jo d’un natural apàtic i reservat en les 
ocasions ordinàries de la vida, era no obstant actiu i impetuós en els fets extraordinaris. Ja he dit que 
el mar era el meu element. Vestit com em trobava, em vaig tirar a l’aigua. Vaig saber després que 
havia topat amb el cap contra un cadàver, i que hagués mort irremissiblement si el pilot, ajudat 
d’una sang freda admirable, no m’hagués salvat. Em van traslladar sense coneixement a  casa del 
meu oncle. 

 
 

* * * 
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Tríptic  
 
  Els mots que busco ombregen el camí. 
     Feliu Formosa 
   
 

I 
 

Afino la veu. 
 La paraula bé es mereix 
 un tracte dolç. 
 Si fruita de dia, és veritat. 
 Si ho fa de nit, es torna mentida.  
  
  
  II 
 
 Parlem entre esbarzers... 
  

Mentre la veu recorre els camps oberts, 
 el rec sosté la paraula caiguda. 
   
   

III   



 
 
Fondejo el silenci 

 en una bella cerimònia 
 que celebro de fa temps. 
 
 Fondejo el text ( blanc!),  
 amb tots els senyals de l’aigua.  
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En l'any Albertí.  
        
 
   Nota: un resum d'aquest article va ser publicat a Àncora el mes de maig passat 
 
En el marc de l'Any Albertí i de la inauguració de l'Espai Albertí ubicat al Museu Municipal de la 
ciutat, tingué lloc, el divendres 26 d'abril l'acte d'inauguració de l'Espai i de l'exposició de l'obra que 
el pintor llegà Sant Feliu de Guíxols. 
La creació de l'Espai Albertí i de l'exhibició mereixen el més abrandat dels elogis que hom pugui 
fer a la institució municipal per l'establiment d'un espai permanent dedicat a l'obra del nostre pintor. 
Es fa imprescindible, també, un ferm elogi per l'edició d'un número monogràfic de L'Arjau (número 
67) dedicat a l'Albertí i, de manera especial als autors del retrat de pintor, que eixamplen amb afecte 
i rigor la personalitat i l'obra de l'artista guixolenc. 
L'estudi del pintor realitzat per aquests autors és, alhora, un estímul per continuar matisant la 



personalitat i l'obra de l'artista, cosa que ha de permetre eixamplar una mica més el seu retrat i, per 
tant, dotar de major interès i gaudi la visita a l'exposició de l'obra pictòrica. 
Els aspectes biogràfics i de la personalitat de l'artista s'il·luminen amb els textos de l'Alfons Hereu i 
l'entrevista a l'il·lusionista Xevi Sala. 
El primer d'ells fa, entre altres coses, un recorregut per allò que constituí l'itinerari literari poètic i 
intel·lectual d'en Pitu Albertí i d'aspectes del pensament del pintor, que acaben facilitant el nom del 
número monogràfic de la revista, en què s'hi destaca la condició anímica del pintor autodefinint-se 
com un enamorat de la vida. Es tracta d'una mena d'autoproclamació de l'artista que queda 
recollida per la resta dels autors dels articles i que acaba esdevenint una referència constant en la 
crítica artística de l'obra pictòrica i poètica.  
L'Hereu destaca diverses vegades l'austeritat i la soledat vital interior del pintor contrapesada per 
una filantropia desbordant que feia les delícies tant de conciutadans com de forasters. També recull 
paraules textuals del pintor que palesen una dedicació permanent a descobrir un sentit 
existencialista, metafísic, místic, psicològic, còsmic... en aquell enamorament, així com la seducció 
que manifestava el pintor per una estratègia que privilegiava els elements més irracionalistes i 
intuïtius de la seva personalitat a l'hora de pintar i escriure poemes.  
L'il·lusionista Xevi explica el tarannà personal del pintor que es feia palès en una nombrosa 
quantitat de circumstàncies i situacions que l'il·lusionista compartí amb el pintor i que tingué com 
efecte, que aquell acabés aplegant una considerable quantitat de pintures de l'artista. 
 
A més del panorama biogràfic, i de personalitat, que aquestes dues persones en ofereixen, hi ha, 
després, en la revista, tres articles que se centren de manera més tècnica en el llegat del pintor. 
L'Anna Escarpanter, més enllà de referències biogràfiques apuntades de manera breu, ofereix una 
bonica dissecció de l'obra pictòrica d'en Pitu, destacant-hi diverses etapes, amb algunes anàlisis, 
consideracions i opinions que mostren una penetrant mirada de l'obra del pintor. La renúncia al 
dibuix i la manca de perspectiva per part de l'Albertí pot sobtar una mica el lector, però retrata a la 
perfecció i amb gran encert alguns dels fonaments de l'obra del pintor guixolenc. I, en l'etapa que 
l'Anna Escarpanter qualifica d'expressionista, hi destaca la intensificació d'aquests trets, que 
queden compensats pel protagonisme creixent del color, amb l'enfosquiment de tons. L'etapa 
simbolista i la d'abstracció serien els moments de gran expressivitat i misticisme, centrats primer en 
els rostres humans i, finalment, amb una concentració final només en les formes i colors, o millor, 
en la de colors amb formes. 
L'Anna acaba la seva aportació citant allò que era central en l'ànima i voluntat de l'Albertí: mostrar 
l'essència invisible de la realitat, cosa que tenia i té tant de sublim i transcendent com de 
contradictori i, potser, d'impossible. Però era el centre al voltant del qual girava la vida del pintor. 
 
El següent retrat l'ofereix Rosa M. Rourich. Al costat d'algunes consideracions sobre els ismes a 
què hom pot associar el pintor la Rosa M conclou amb la referència al caràcter apassionat i 
antiacadèmic d'en Pitu Albertí, cosa que li permet afirmar, amb encert total, la renúncia del pintor a 
plantejaments racionalistes i preestablerts, a l'hora de desplegar la seva obra pictòrica.  
La Rosa M., afirma, de manera tan sincera com valenta, la seva incomprensió per una suposada 
associació de les obres de l'Albertí amb l'impressionisme. L'anàlisi breu i concisa que ella escriu de 
l'ús que el pintor fa de la llum en els seus quadres, anàlisi impecable i irrebatible, mostren la 
justificació i l'aplom de la seva crítica. 
Després, la Rosa M. desplega una insòlita relació d'alguns quadres de l'Albertí, que mostra la 
sintonia, voluntària o no, conscient o no, del guixolenc amb l'obra d'alguns pintors de renom 
internacional, una relació trenada per la Rosa M i la sospita d'una sintonia que permet interpretar 
l'Albertí, Van Gogh, Kokoshka i Munch, com formant part d'una constel·lació de veus agermanades 
que volen dir, que volen parlar des del fons de l'ànima, segurament, del mateix. Allò de l'essencial 
invisible, potser? 
 
El retrat final és el de la Sònia Agüera: una magnífica incursió en el llegat no-plàstic de l'Albertí, 



que posa de relleu la transcendent importància d'aquest material, i la seva repercussió sobre el 
llegat, precisament, plàstic. 
Es tracta d'una col·lecció de textos inèdits que formen part del llegat del pintor i que corresponen 
gairebé als inicis de la seva trajectòria artística, però que marquen des de l'univers literari el futur 
del rumb pictòric. La Sònia, però, posa en els termes justos i realistes l'aportació de l'Albertí en el 
camp de la poesia, que tot i essent valuosa li hauria resultat difícil d'arribar a un reconeixement 
públic com l'obtingut amb la seva obra com a pintor. 
La Sònia destaca la importància d'aquests textos, que tenen el doble o triple interès de representar, 
per una banda, una sortida a necessitats expressives del nostre pintor i, per altra banda venen a ser 
una mena d'anticipació, de tràiler, dels motius d'inspiració posats en llenguatge escrit d'allò que, de 
seguida, es farà palès en la pintura i, en darrer terme, a la Sònia li sembla descobrir, en els textos, la 
gènesi de tot allò que constituirà l'univers albertinià. 
 
Quinze anys enrere, vingué diverses vegades a Sant Feliu de Guíxols un professor de piano i 
concertista del Rimsky-Korsakov de Sant Petersburg, Leonid Sintsev. Poc temps després fou un 
dels assessors en el procés de fundació de l'E.S.M.U.C de Barcelona. Però quan es passejava per la 
nostra ciutat i l'entorn immediat, sovint ho feia acompanyat d'uns llargs silencis, tot i ser un home a 
qui li agradava el diàleg i el debat, especialment en qüestions d'estètica musical. Però un dia, una 
tarda endolcida de primavera, passejant per la platja de Sant Pol, feia estona que passava una i altra 
vegada, sense dir res, la mirada per l'horitzó des de la Punta d'En Pau fins la d'Es Molar, això va fer 
que potser jo me l'observés amb interrogació..., la qüestió és que ell s'adonà de la meva actitud i 
aixecant i baixant lleugerament els braços s'exclamà, dient: "És impossible, és impossible!, aquí no 
es pot treballar". En demanar-li la raó de tal afirmació, em contestà, acompanyant la resposta amb 
un gest de la mà que recorria tot el panorama visual des de llevant fins a ponent: "Per tot això!". 
Em vingué de seguida al pensament en Pitu Albertí. 
En Pitu deia sovint que era difícil ser profund en el nostre entorn mediterrani: llum i color a dojo, 
granit i pins, llentiscles, roselles i ginesta, alzines i arboç, un cel tibat la major part de l'any, una mar 
que sedueix a tothora, temperatura dolça que reclama esbarjo i entrebanca l'autoreclusió i el 
recolliment... Deia, també, que és per això, que de mediterranis profunds n'hi ha pocs i que Garreta 
era un d'aquests pocs mediterranis profunds. Saltar per damunt d'aquest esclat de sensualitat que es 
prodiga davant dels nostres ulls no és fàcil per a ningú. 
És per això que per coses com aquestes i d'altres, a mig camí de la gratuïtat i el privilegi, l'Albertí se 
sentia amarat d'una mena d'èxtasi o trànsit, si no permanent, sí que era força habitual en ell. Per això 
proclamava el seu enamorament de la vida, tal com ho recull el titular de L'Arjau, que hem 
comentat abans. 
Ara bé, cal adonar-se que l'Albertí era, en la seva manifestació psicològica i estètica, tan recargolat 
com les seves formes acolorides. Perquè encara que digués que era un enamorat de la vida, cal llegir 
el que diu de seguida i a continuació (en el text que ens ha transcrit l'Alfons Hereu): crec que hi ha 
d'haver primer un enamorament de fora per trobar els nuclis de dins. Aquí, en Pitu manifestava la 
seva posició intel·lectual i espiritual completa, perquè, malgrat la proclamació del seu enamorament 
de la vida, allò que el seduïa fins a l'obsessió, no era la vida mateixa, sinó l'enigma, el misteri de 
què la vida li semblava manifestació. Per això festejava indistintament tant amb la mística com amb 
la sensualitat: dues estratègies vitals per descobrir o contemplar el misteri. Una insòlita combinació 
de metafísica i materialisme. 
Una de les expressions habituals de l'Albertí, que l'Alfons Hereu recull en l'article comentat més 
amunt, era la del misteri transparent. Per a en Pitu, la vida emergia d'aquest misteri insondable i 
allò que més el complaïa era fer troballes que transparentessin la vida i deixessin entreveure tal 
misteri. Per això recorria a la sensualitat, conscient, però, que pot esdevenir, per manca d'alerta, un 
impediment per a la immersió, per a l'aprofundiment... cap al misteri. Per això, segons l'Albertí 
costava tant de trobar humans que fossin mediterranis i, alhora, profunds. Aquesta era també la 
prevenció i temença de Leonid Sintsev, el pianista rus, davant de la contemplació d'alguns 
escenaris del nostre paisatge mediterrani. 



 
La ubicació d'en Pitu en aquesta tessitura d'infatigable de recerca d'allò que la vida oculta, d'allò de 
què la vida és expressió, va consolidar una posició artística i espiritual d'una solidesa incanviable, 
imprescindible i inevitable. L'Albertí coneixia molts autors del món literari, poètic, sobretot, 
filosòfic, coneixia l'obra del molt compositors musicals i l'obra de grans pintors. Però, i això és el 
que em sembla més probable, i alhora força arriscat, tot i conèixer-los i tenir-los en compte, no en 
tenia cap com a referència per a la seva producció artística. Podia coincidir de manera molt 
interessant amb propostes estètiques, com les que ens ha explicat la Rosa M. Rourich, podia tenir 
llibres de capçalera de lectura habitual... però només li servien per constatar el viatge espiritual que, 
igualment que ell, altres persones obsedides per urgències semblants, realitzaven. 
Però no només no li servien de referència, sinó que discrepava de les propostes estètiques d'alguns 
d'ells, quan li semblava que erraven el camí cap al misteri que ell intuïa o li semblava endevinar 
darrere de la vida. Per exemple: abominava Picasso, sobretot el Picasso de l'etapa cubista. Es 
mirava també amb disgust la pintura qualificada d'abstracta. El Zaratustra de Nietsche no 
l'acceptava i no l'entenia, o no l'entenia i no l'acceptava (tot i que jo mateix havia utilitzat, temps 
enrere, l'obra del pensador alemany per explicar la pintura de l'Albertí, I tot i que, aquest, a inicis 
dels anys vuitanta, llegí encuriosit Així parlà Zaratustra). Deia, referint-se al filòsof i a la seva obra: 
superhome?, superhome de què...? El vitalisme del filòsof alemany i el de Picasso li resultaven 
familiars, però no els compartia gens ni mica. 
 
No tenia ni usava referències..., perquè no les necessitava. El seu cabal de creació espiritual anava 
tan saturat que no podia permetre's la comoditat, ni la tranquil·litat, ni l'orientació d'adoptar 
estratègies estètiques d'altres artistes. És per aquesta raó, entre altres, que un diàleg d'intercanvi 
pausat d'opinions, sobre aquestes qüestions, amb ell resultava molt difícil de compartir. Quan, en la 
conversa amb el pintor, un interlocutor activava algun ressort insospitat, l'Albertí es llançava de 
caps a una acció que li resultava irrefrenable: la conversa esdevenia un monòleg del qual en Pitu 
n'era autor i actor exclusiu. Per a més il·lustració d'aquest aspecte de la seva personalitat, crec que 
val la pena recordar que en Josep Vicente procedia de manera molt similar. A l'interlocutor no li 
quedava, aleshores cap altre remei que relaxar-se i deixar-se amarar pel recorregut espiritual i 
intel·lectual de la seva personalitat llançada al galop. 
 
A L'Arjau, tot els autors dels articles fan referència a l'expressió artística de l'Albertí manifestant-se 
en la pintura, el cant i la poesia. Però em sembla que en falta una de manifestació, que era gairebé 
permanent: la del seu discurs, la del seu llenguatge parlat..., allò que esdevenia un monòleg davant 
d'altres i un diàleg amb si mateix, quan estava sol. El seu discurs parlat era, igualment que les altres 
manifestacions, la forma d'aprofundir en aquell misteri ocult, malgrat que aquesta manera 
d'expressió no sigui posada a la mateixa alçada cultural de les altres activitats, fetes espectacle. La 
Sònia Agüera rescata el reconeixement de la prosa de l'Albertí, en aquells textos fins ara inèdits. 
Doncs, el discurs d'en Pitu, era una altra estratègia, al costat de les altres, per tal de transparentar el 
misteri. Discurs escrit i discurs parlat, són altres formes d'expressió del pintor, que serveixen 
igualment per explorar la seva personalitat i la seva obra artística: quan l'Albertí parlava solia fer el 
mateix que quan pintava 
 Un altre aspecte important de la qüestió, retratat molt bé a l'article de l'Anna Escarpanter, és la 
renúncia al dibuix. En les etapes de joventut, hi hagué en en Pitu  una preocupació pel dibuix, 
perquè, de fet, es tracta d'una tècnica que no arribava a manejar amb gaire virtuosisme, si no gens. 
Però, igualment que hem dit a propòsit de suposades referències estètiques o plàstiques, amb el 
dibuix passà una cosa molt semblant: acabà adonant-se que per dir allò que necessitava manifestar, 
la voluntat de progressar en la tècnica del dibuix no només no li resultava imprescindible, sinó que 
acabava essent un destorb. Per això l'abandona, però en recull una personalíssima versió o 
interpretació en el períodes dels rostres, dibuixats al carbó, tinta, llapis o pintats amb diversos 
materials pictòrics. 
I és que, al fons de la qüestió, identificar la personalitat artística de l'Albertí amb la pintura, el cant, 



la poesia o el discurs (escrit o parlat), no deixa de ser altra cosa que reduir-lo a unes modalitats 
d'expressió artística. De fet, qui manava dins seu no era cap d'aquestes modalitats artístiques, sinó 
aquell cabal de vida i misteri que l'obligava a una recerca sense aturador provant diverses vies. En 
Pitu, era, de manera més apropiada, un veritable i irrenunciable artista, un esperit trasbalsat pel 
misteri i obsedit per obtenir-ne alguna mena de transparència. I aquesta qualitat de la seva ànima és 
el sentit últim del seu art i allò que el defineix millor. 
 
A l'hora de parlar de definicions, l'Albertí va acabar cedint a allò que tant gent li demanava de 
manera indirecta: com calia classificar la pintura d'en Pitu? Ell mateix, ja avançat en l'edat, 
acceptava que el posessin a festejar a alguns ismes: impressionisme, expressionisme, abstractisme..., 
perquè no sabia definir el seu desfici expressiu d'altra manera. I acceptà de ser mirat dins d'una certa 
zona d'abstracció, d'un cert expressionisme, fins i tot, d'un cert impressionisme..., em voleu així?, 
doncs aquí em teniu. 
 
Però la Rosa M. Rourich ja avisa del seu caràcter antiacadèmic (de fet resultaria més exacte dir a-
acadèmic) perquè en Pitu no era anti de res, ni tan sols no era anticonvencional (respectava de 
manera educada totes les convencions socials, però anava a la seva. Caldria definir amb major 
precisió la seva suposada anticonvencionalitat, sense confondre-la mai amb els resultats de la seva 
circumstància econòmicobiogràfica). Però als anys setanta i vuitanta, en Pitu defugia qualsevol 
intent d'ubicació dins de cap isme, i no ho feia pas per cap mena d'esnobisme, sinó perquè, 
igualment que en el cas del dibuix i de suposades referències literàries i/o pictòriques, no els 
necessitava per a res, per a res. El cabal interior fluïa inesgotable més enllà de cap mena 
d'academicisme. És en aquest sentit que seria antiacadèmic. De fet, la Rosa Maria Rourich ja 
col·loca el sentit dels suposats expressionisme i d'abstraccionisme o abstractisme i impressionisme 
de l'obra pictòrica de l'Albertí en els termes precisos i ben acotats de sentit, en el seu article. 
 
Uns quants anys enrere, jo mateix havia intentat un retrat d'en Pitu a la revista d'Es Corcó, que 
l'Anna Escarpanter té la gentilesa de citar, però ho vaig fer emprant uns termes potser massa 
academicistes que ara no acabo de trobar gaire encertats (a Àncora el 1994, poc temps després de la 
mort de l'artista, vaig publicar un altre article i retrat, repetint algunes coses dites a Es Corcó i 
refent-ne i deixant-ne d'altres). Però en aquells anys, jo no sabia trobar una millor manera de mirar i 
explicar el seu art visible lligat amb el misteri invisible que ell perseguia. Ara, crec que tampoc no 
en sabria dir gaire cosa, més enllà de parlar d'intuïcions i sensacions, un univers personal que és, en 
bona part tan esmunyedís com intransferible.... Crec que la imatge del pintor saltant amb els braços 
oberts, a mode d'anagrama i anunci de l'any Albertí, explica, en definitiva, molt millor la seva 
ànima. 
 
L'Espai Albertí, però, és, a més, estímul d'una il·lusió i d'un desig compartits per molts guixolencs: 
que la ciutat tingui també, algun un dia, un espai que mostri a ciutadans i forasters allò que a Sant 
Feliu de Guíxols, una dècada darrer l'altra, ha anat prenent cos i que fa possible de considerar-ho 
com la manifestació d'una veritable escola pictòrica. No és tracta d'altra cosa que del paisatgisme 
guixolenc. És un paisatgisme centrat (encara que no d'una manera exclusiva) en el paisatgisme 
marítim o marí, però que té una quantitat respectable d'artistes pintors que s'hi han dedicat. I ho han 
vingut fent des de temps reculats fins a moments actuals, amb noms que van des del mateix Pere 
Caimó fins a l'ultrarealisme d'en Carles Piqueras, passant per noms tan rellevants com Pons 
Martí, Torrent Buch, Ponsjoan, Berga i Boada, Matas, Malaret, Néstor, Suellen Roberts..., 
me'n deixo molts. Però és un llegat que continua engruixint-se encara avui dia i que demostra que la 
ciutat disposa d'un potencial de producció cultural pròpia, més enllà de la cultura feta espectacle, 
per bé que irrenunciable, arribada i portada de fora. Un potencial que convindria administrar i 
gestionar de manera profitosa i rendible. 



               
 
 
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). 

 
 
 
                         Josep Domènech Ponsatí, el poeta abrasilerat      
 

                                               



Josep Domènech Ponsatí, guixolenc d’ascendència colongina, és escriptor, sobretot de poesia, i 
traductor. Nascut al 1966, és llicenciat en filologia però professionalment fa de llibreter, treballa a la 
Llibreria Geli, de Girona. L’any 2005 va obtenir el premi de poesia Màrius Torres amb l’obra 
Desdiments (Pagès Editors), any en què també va guanyar un accèssit al premi Margarita Wirsing 
de poesia marinera del Setmanari Àncora amb Peiximinuti, i al 2007 va ser finalista del premi 
Gabriel Ferrater amb Apropiacions degudes & Cia (Editorial 62). També ha publicat, en portuguès, 
al Brasil, 10ditos (Espectro Editorial, 2006); Cap a un dic sec (Emboscall, 2004); “Maneres de dir” 
(2003) i “Dues en una” (2005), a la Revista de Girona, i la plaquette “Dècimes de febre dotzena” 
(2003) a Senhal i Dezena para não desencanar (Rio de Janeiro, 2002) a Moby-Dick, també al 
Brasil.  
Domènech és un dels millors traductors actuals de literatura brasilera, una autèntica desconeguda 
per nosaltres. Acaba de rebre el XIII Premi de Traducció Giovanni Pontiero 2013, que organitzen 
l’Institut Camões de Barcelona i la facultat de traducció i interpretació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. El motiu: la traducció de l’obra Vides seques, de Graciliano Ramos, publicat a 
l’Editorial Adesiara al 2010, una mena de Juan Rulfo brasiler. Els recomano que corrin a buscar-lo 
de seguida a la llibreria o el demanin directament a l’editorial, que en faran més avia. Fa uns mesos, 
el van convidar a participar en el Seminari Traduir el Brasil, organitzat pels Estudis Gallecs i 
Portuguesos de la facultat de filologia de la Universitat de Barcelona i el Centre Cultural del Brasil 
a Barcelona. I també ha guanyat el Premi Jordi Domènech de Traducció poètica, amb Rara mar, un 
poemari d’Armando Freitas Filho, publicat a la col·lecció Jardins de Samarcanda, una coedició del 
Grup 62 i Eumo Editorial, l’any 2007. 

Al mateix temps, ha introduït la literatura catalana al Brasil amb cotraduccions, 
conjuntament amb Ronald Polito, de Zoraida Burgos, Joan Ferraté, J.V. Foix, Joan Salvat-Papasseit, 
Josep N. Santaeulàlia i Jordi Sarsanedas, i amb el llibre 12 poetas catalães. Antologia da poesia 
catalã contemporânea. Ha revisat les traduccions del català al portuguès, també de Ronald Polito, 
de Pere Calders, Josep Carner, Narcís Comadira, Joan Fuster, Maria-Mercè Marçal, Biel Mesquida, 
Quim Monzó, Josep Pla, Ponç Puigdevall, Mercè Rodoreda i Màrius Serra. I ha traduït de 
l’espanyol al portuguès Dúzia de frade, de Vicente Molina Foix. A més, és el traductor dels textos 
de l’Agenda Llatinoamericana Mundial. Ara l’editorial Llibres del Segle té pendent de publicar-li 
una traducció del seu amic i poeta Ronald Polito (De passada). I acaba de fer una altra traducció per 
a la plaquette Senhal, que es publica a Girona, Deu consells literaris fonamentals, de Sérgio 
Rodrigues. 

L’amic Domènech, i no és cap ironia, ha publicat només 41 traduccions al català d’autors 
brasilers tan remarcables, a més del mateix Graciliano Ramos, com ara Clarice Lispector, Carlos 
Drummond de Andrade, Duda Machado, Martha Medeiros, Bruno Zeni, Maria Valéria Rezende, 
Rubem Fonseca, Fernando Bonassi, Sérgio Alcides, Marilene Felinto o els seus amics Armando 
Freitas Filho, a qui considera un dels millors poetes vius brasilers, i Ronald Polito. Una menció 
especial ha de tenir la seva Antologia de poesia Brasilera contemporània amb poemes de 15 autors 
brasilers. També és el traductor d’Os poemas possíveis [Els poemes possibles], la poesia completa 
del Nobel portuguès José Saramago. I encara reconeix: “En tinc més al disc dur del meu ordinador. 
Entre poesia i prosa tinc entre deu o dotze traduccions més ja fetes.” El que sorprèn més és com fa 
les traduccions. Tal com explica: “Als migdies, quan surto de la llibreria menjo en una esgarrapada i 
em poso a traduir. A mesura que vaig llegint vaig traduint, gairebé no em fa falta buscar res: podé 
algun sinònim, o alguna frase feta, però poca cosa més.” És a dir, no li fan falta diccionaris. I hi 
afegeix: “D’un autor viu, d’ara mateix, si tingués temps, en faria la traducció amb quinze dies o un 
mes com a molt. Si m’hi pogués posar vuit hores cada dia en una traducció, amb un mes com a molt 
podria passar al català tota una novel·la, però vuit hores al dia no les he tingudes mai. I quan arribo 
a casa, després de la jornada de treball, m’esperen els deures familiars.” 

En Josep va aprendre el portuguès del Brasil per amor, quan va conèixer la primera noia 
brasilera que va passar per la seva vida. És a dir, és autodidacte. I, a més de ser un poeta abrasilerat, 
també és un home tatuat. En un dels seus braços es llegeix: “no sóc groller: sóc mètric”, de Blai 
Bonet; al tòrax, hi trobem Joan Ferraté: “és teu, el bes / que t’hi commou; / és teu, i és prou”, i Enric 



Casasses apareix en un omòplat: “i el meu univers un cony!” I no hi poden faltar tampoc les mostres 
de la seva passió brasilera: “Mulheres do meu Brasil, salvai-me.” 

Moltes traduccions són de llibres que ha adquirit en els seus viatges a aquest país sud-
americà: “Vaig a les llibreries de vell, miro a veure quins autors hi ha, i trio uns deu llibres a l’atzar 
i els compro, o em sonen d’haver-ne comprat altres obres seves, sobretot dels nous. Després acabo 
coneixent els autors, o no. I també em guio per l’editorial on surten publicats. O segueixo els 
consells que em dóna, per exemple, en Ronald o algun altre dels meus amics brasilers. Un dia vaig 
descobrir un autor que ara és un dels meus preferits: el vaig descobrir i llegir l’última vegada que 
vaig anar al Brasil, vaig comprar tot el que vaig trobar d’ell i per a mi és un escriptor boníssim. Tant 
és així que ja me’ls he polits tots, els llibres que va escriure. Es diu José J. Veiga. És un escriptor 
que té alguna cosa traduïda al francès i a l’espanyol a Sud-amèrica, però aquí no hi ha res. Això 
passa molt. Hi ha autors que es tradueixen allà i no arriben aquí. D’altres són autors desconeguts, 
que no s’han traduït al català, i si ho estan al castellà aquí les traduccions són molt velles. O bé són 
autors nous, que amb prou feines han estat traduïts.” Josep Domènech Ponsatí va ser un dels 
primers a traduir Clarice Lispector en català: “Llavors no hi havia res traduït d’ella en català, però 
abans de publicar la meva va sortir una traducció d’un dels seus llibres importants i per Empúries, 
una editorial més reconeguda, i el meu va ser per Pagès, que no es va llegir ningú ni tampoc se’n va 
fer gaire publicitat.” 

Entre les noves traduccions que ja té enllestides hi ha una altra novel·la de Marilene Felinto, 
una de Ricardo Lísias i una de Campos Carvalho, un d’aquells autors que a ell tant li entusiasmen: 
els que van publicar en vida quatre llibres i prou. Diu que fa temps que ja en va traduir una, de 
novel·la seva, que també es va quedar a l’ordinador, i ara hi torna. La seva intenció és traduir els 
quatre llibres que té publicats aquest autor: “Vaig traduir el segon i el tinc enviat a una editorial, 
però tot va per llarg. El que cal és fer coses, després si surten o no ja no depèn de tu. Com a mínim 
ja està fet. És el que penso jo.” Almenys, quedarà per als seus hereus. Cal recordar que el Brasil és 
el país convidat aquest any 2013 a la Fira de Frankfurt. Seria una bona ocasió per donar a conèixer 
les traduccions de Josep Domènech Ponsatí. 

Pel que fa a la seva poesia, ara ja té enllestit un nou llibre, El Càcol, de moment inèdit, però, 
com altres bons escriptors catalans que conec, no troba una editorial que l’hi publiqui. Lamentable. 
En aquest sentit, reconeix: “Em sembla que ningú m’ha acabat d’entendre mai. Tot el que escric 
n’agafo un tros d’aquí, un tros d’allà i creo un altre personatge, diferent de l’original. I això no 
s’acaba de veure. Estic segur que la majoria de la gent que em llegeix no intueix d’on surt el que 
escric. A El Càcol, per exemple, cada poema és a partir d’una lectura tot i que no sempre.” Hi ha 
uns textos en prosa que està escrivint ara i que ha titulat amb un mot en portuguès, gambiarres. Fer 
una gambiarra és aquella pràctica tan habitual als països sud-americans de “robar l’energia elèctrica 
d’un dels teus veïns per no haver-la de pagar tu”. És just el que fa en Josep: a partir d’una cosa que 
és d’un altre se l’apropia i santes pasqües. Utilitza una cita d’un altre autor al títol i el text ja sí que 
és de la seva collita. “Però, de fet, a mi el que m’agrada és traduir”, confessa. 

Un altre dels trets diferencials, de les característiques dels textos de Domènech és que 
utilitza el llenguatge de l’Empordà, paraules i expressions pròpies de la nostra zona, de Sant Feliu 
de Guíxols i rodalies. I també ho aplica en les seves traduccions. S’imbueix del lèxic de les zones 
del Brasil que coneix per fer el mateix: “Depèn del llibre que tradueixo. Sóc molt tossut, d’idees 
fixes, en aquesta qüestió. Però si estic traduint un llibre d’un escriptor brasiler que és de São Paulo, 
una gran ciutat, i on no quadra que algú digui buiola, que és la paraula que faig servir jo, doncs 
baixo del burro i opto per gibrell o palangana, més estàndards. Ara bé, quan tradueixo un autor 
regional, del nord del Brasil, per exemple, allà puc fer servir, crec jo, les meves, les de l’Empordà, 
per dir-ho d’alguna manera, perquè no desentonen.” 

Vull acabar amb dues cites. La primera de Hermann Hesse, del llibre Obstinació: “Hi ha una 
virtut que estimo més que les altres, es diu obstinació. (...) Totes les altres virtuts són obediència a 
les lleis dictades pels homes. (...) L’obstinat obeeix una altra llei, una sola, absolutament sagrada, la 
llei que du en ell mateix, el propi sentit.” I l’altra és de Stefan Zweig, de La impaciència del cor: 
“‘A aquell qui té li serà donat.’ Aquestes paraules del Llibre de la Saviesa les pot corroborar confiat 



qualsevol escriptor en el sentit que ‘a aquell qui molt ha narrat, li serà narrat.’” Per cert, us 
recomano també les cartes que es van intercanviar aquests dos grans escriptors europeus. 

Escriure sobre un amic sense caure en l’elogi fàcil és molt difícil. M’agradaria haver-ho mig 
aconseguit. 
 
 
 



 
 

                                  
 
Sònia Agüera, Sant Feliu de Guíxols, 1977 
 
Llicenciada en Història de l'Art i, amb la tesina sobre l'Albertí,  
Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats: Història, Art, Filosofia, Llengua i Literatura (l'any 
2010) 
 
Publicacions: 
Escrits Inèdits, de Josep Albertí  Arjau, n.67 abril 2013, Sant Feliu de Guíxols 
 
 
 

L’Àlbum d’impressions i les Cartes a Theo 

 
 Són molts els lligams i comparances que s’han establert entre la pintura de l’holandès 
Vincent van Gogh i la de Josep Albertí. La més repetida, segurament, seria la que fa referència a les 
seves pinzellades carregades de força i color, tot moviment. Tanmateix en podríem trobar moltes 
d’altres: la formació autodidacte, la tardana plena dedicació a la pintura, la vida en solitud, la 
compenetració a nivell espiritual, l’evolució cap a un cert tenebrisme a les acaballes de llurs 
obres… 
 L’objecte d’aquestes línies, però, pretén reflexionar a l’entorn d’un curiós fet que s’esdevé a 
la mort d’un i altre: l’aparició d’un material escrit, desconegut fins al moment, que es converteix en 
una valuosa font d’informació i contribueix significativament a la comprensió de la seva producció 
artística. Aquest no és altre que les ja conegudes cartes que Van Gogh va escriure al seu germà 
Theo des de 1873 en endavant i el recentment descobert Àlbum d’impressions que Josep Albertí 
redactà entre l’agost de 1938 i l’abril de 1940. 
 La correspondència de Van Gogh surt a la llum quinze anys després de la mort del pintor a 
través de Johanna van Gogh-Bonger, vídua de Theo. Aquesta, per mitjà del cos teòric de les cartes 
que intuïtivament guardà, es va introduint en l’obra de Vincent i la dóna a conèixer omplint-la de 
sentit. Així, les Cartes a Theo s’erigeixen com l’autobiografia artística i espiritual d’un geni de la 
pintura que ha arribat a ésser considerat com a tal gràcies, en bona part, a aquest excepcional 
epistolari.  
 Per la seva banda, l’Àlbum d’impressions de Josep Albertí apareix l’any 2010 fruit de la 
descoberta d’un material, inèdit i pendent de catalogació, que es trobava al magatzem de l’Arxiu 



Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Es tracta d’un seguit d’escrits, concretament seixanta-vuit 
“treballs” (tal com els anomena el propi Albertí), que han permès aprofundir notablement en la vida 
i l’obra de l’autor, tot endinsant-nos en el seu univers estètic. Un univers estètic que, tal com 
evidencia l’estudi i anàlisi d’aquests, començà a concebre’s molt abans del seu esclat com a pintor a 
mitjans dels anys cinquanta. 
 No podem passar per alt que, en ambdós casos, ens trobem davant uns subjectes amb un 
món interior exquisit, amb una sensibilitat innata poques vegades vista. I aquestes fonts 
documentals en deixen constància alhora que ens permeten apropar-nos al seu art i conèixer-lo 
millor.  
 Però, deixant de banda el caràcter eloqüent d’aquests textos en relació a l’obra dels seus 
creadors, cal centrar l’atenció en la situació personal del moment en què s’escriuen i en les 
analogies entre uns i altres. 
 Vincent van Gogh marxa de casa molt jove a la recerca d’un coneixement absolut de l’art tot 
recorrent i establint-se a diferents indrets dels Països Baixos, la Provença i a ciutats com París o 
Londres, on inicia el seu periple. A través de les cartes que envia regularment al llarg de més de 
quinze anys, explica al seu germà quins són els progressos que va fent en pintura i amb què 
s’acaben concretant els diners que aquest fa arribar-li periòdicament per a sobreviure i poder 
comprar instrumental. Això motiva que, quan descriu a Theo els quadres que va materialitzant, o les 
escenes que l’han captivat per a la realització d’una pintura, ho faci amb molta precisió i posant un 
especial èmfasi a l’hora de definir els colors, els efectes de la llum… Una constant, aquesta, també 
dins l’Àlbum d’Impressions de Josep Albertí. 
 Els “treballs” del pintor guixolenc es gesten en un període i entorn gens favorable. La 
monstruositat de la guerra i els seus efectes devastadors són arreu presents. Les mancances, per 
descomptat, constants. Però l’Albertí necessita ésser capativat per l’entorn, trobar imatges belles 
entre tanta desolació, un bri d’esperança que el conhorti… I, per més sorprenent que pugui resultar, 
ho aconsegueix repetidament. Arriba a agermanar vista, pensament i sentiment per sortir a copsar 
notes de color que li permetin ampliar la seva compilació d’impressions. Un àlbum que ha de 
reproduir al detall allò que li surt de ben endins i que, per l’absència d’utillatge, no pot representar 
amb pinzellades. La paleta de colors, en aquests moments inexistent, es supleix amb una infinita i 
detallada expressió de variants cromàtiques i tonalitats diverses.   
 Les acurades descripcions dels colors en el cas de Van Gogh (vermells i grocs d’un ocre 
ferruginós, un blanc matitzat de reflexes acarminats derivant vagament al verd oliva, el gran núvol 
blanc i grisós submergit en el blau…) evoquen, inevitablement, les que l’Albertí detalla als seus 
escrits: esmeralda i atzur en estret bes, engalanat de games blaves i blanques, la tinta forta roja-
daurada de les teranyines, pomell de carn rosada, un cel rojenc i clapejat de tintes fosques… Entre 
moltes d’altres.  
 Les circumstàncies en un i altre cas són diferents però l’efecte idèntic: que el lector percebi 
amb total precisió l’escena descrita per qui la redacta. Així, mentre Van Gogh s’esforça a reproduir 
amb el màxim detall les seves composicions per fer-les arribar (d’alguna manera) al seu germà, 
l’Albertí ho fa directament davant la impossibilitat d’executar-les: utilitza les paraules com a 
pigments per “escriure” aquella pintura que no pot però voldria materialitzar. 
 En el primer cas hi ha sempre un destinatari, en el segon sembla ser que no… O potser sí: el 
propi Albertí. 
 
 
Vincent van Gogh: 

 “una posta de sol roja que enviava els seus raigs als troncs i fullatges dels pins arrelats en un 
amuntegament de penyals, acolorint de foc ataronjat troncs i fullatge”  
 
“Era d’un romanticisme a ultrança, monticellià, amb el sol llençant rajos molt grocs sobre 
els matolls i el terreny; una veritable pluja d’or. Totes les línies eren belles, i el conjunt 
d’una bellesa encantadora.” 



 
Arles, maig de 1888 

 
Josep Albertí:  

“hi ha un tros de cel incendiat; un clap preciós de cel roig granatat que arreu extén el seu 
encís. (…) El sol no es veu. Però es veu latent la lluita cruent de llum i ombra. La lluita 
ferma de negre i roig…”  
 
“Segat i tot, el camp de blat n’és bell encara. El blat, segat arràn de terra, en pren tonalitats 
diferents. Per això el camp és una alfombra de coloraines, un munt de clapes a tot arreu. De 
tons morats, de claps daurats, de taques verdes, de tints vermells.... 

 

Sant Feliu de Guíxols, setembre de 1938 
 
 
 
 



                                           
 
 
Xavier Duran, Barcelona, 1959, però oriünd de Sant Feliu de Guíxols 
 
 
Llicenciat en Ciències Químiques i doctor en Ciències de la Comunicació (Periodisme)  
Des del 1999 és director del programa "El Medi Ambient" a TV3. 
Membre fundador i actual president de Mall-Associació Guixolenca de Cultura 
Alguns premis literaris: Joan Fuster, Josep Vallverdú, Marià Vayreda de narrativa i Premi Europeu 
de Divulgació Científica "Estudi General". 
 
Publicacions recents: 
"Les històries que les paraules amaguen" (Mina, 2007),  
"L'artista en el laboratori. Pinzellades sobre art i ciència" (Bromera, 2007),  
"Franquisme via satèl·lit. Sputnik, Apollo i guerra freda a la premsa de Barcelona" (Pagès, 2008),  
"Molècules en acció. Del big bang als materials del futur" (Universitat Politècnica de Catalunya, 
2010)  
"Per què les lleones no els prefereixen rossos (i 60 curiositats científiques més)" (Columna, 2011). 
 

 

El bilingüisme, és saludable per al cervell i afavoreix altres capacitats? 
                 Extret de "Per què els lleones no els prefereixen rossos (i seixanta curiositats científiques més)" 

        

Aprendre des de molt petits idiomes diferents al matern –o tenir, per exemple, un idioma patern i un 
de matern diferents- afavoreix la capacitat d’assimilar-los millor, però també ajuda a aprendre’n 
d’altres més endavant. Però aprendre més d’un idioma, serveix per alguna cosa més, fora de l’àmbit 
lingüístic? 
Segons un estudi publicat el 2007 per Ellen Bialystok, de la Universitat de York (Canadà), i els seus 
col·legues, ser bilingüe ajuda a retardar l’aparició de la demència senil. Els científics varen estudiar 
un grup de 184 pacients i varen constatar que les persones bilingües pateixen els primers símptomes 
de demència senil, de mitjana, als 75,5 anys. En canvi, els que eren monolingües els presentaven  
als 71,4 anys. 
L’estudi es va fer analitzant l’historial mèdic de persones que havien estat en tractament en dos 
centres mèdics de Toronto entre els anys 2002 i 2005. Com sempre, es van tenir en compte els 
factors socials i culturals que podrien esbiaixar els conclusions. Finalment, es va concloure que el 
bilingüisme era el factor que marcava la diferència. 



En el grup hi havia persones que parlaven llengües molt diverses. Un gran grup corresponia, 
lògicament tractant-se del Canadà, als que parlaven anglès i francès, però també hi havia persones 
que tenien com a llengua pròpia alemany, polonès o hongarès. L’explicació que donen els científics 
és que aprendre una altra llengua i utilitzar-la de forma habitual obliga a desenvolupar unes 
capacitats cognitives i això manté la plasticitat del cervell. Es tractaria d’un factor que ajuda a fer 
front a la pèrdua de capacitats que produeixen l’alzheimer o altres malalties. 
Un altre estudi del mateix any, en aquest cas fet pel Grup de Recerca en Neurociència del Parc 
Científic de Barcelona i dirigit per Albert Costa, mostrava que el bilingüisme també millora la 
capacitat d’atenció i de reacció davant d’estímuls exteriors no lingüístics. Costa posa un exemple: si 
conduint veiem un senyal que prohibeix tombar a la dreta però que està col·locat a l’esquerra, hi pot 
haver uns instants de confusió. Les persones bilingües triguen fins a un 15% menys de temps a 
reaccionar. L’estudi es va fer amb 100 estudiants de psicologia catalans, que dominaven català i 
castellà, i 100 més de Múrcia i Canàries, que només dominaven el castellà. 
La causa deu ser que els individus bilingües han d’exercir un control continu per no barrejar les 
llengües i per trobar les expressions i paraules adients en cada moment. El cervell, entrenat a fons 
en aquest exercici, guanya capacitat per utilitzar-lo en altres situacions. 
Clar que també hi ha estudis per qui vulgui trobar problemes al bilingüisme. Un article publicat el 
2007 per Peter Howell, de l’University College de Londres, i els seus col·legues indicava que en un 
grup de 317 nens, els que practicaven el bilingüisme –anglès i un altre idioma- tenien més 
probabilitats de patir quequeig en tos dos idiomes i més dificultats per superar aquest trastorn. 
De ser certa la conclusió d’aquest estudi, tindria lògiques repercussions. Però qui el vulgui utilitzar 
ha d’anar en compte. El bilingüisme ho és siguin quins siguin els dos idiomes implicats. Per això, 
en una societat multicultural, qualsevol mesura “antiquequeig a través del bilingüisme” comportaria 
tolerar que molts nens i nenes no aprenguessin una segona llengua fins als cinc anys, 
aproximadament. Caldria mantenir separats els nens? S’haurien de formar centenars de grups? –a 
Barcelona es calcula que es parlen més de 300 llengües-. Deixarien d’aprendre anglès els nens petits 
als Estats Units? O espanyol els immigrants, posem per cas, a Madrid? No serien les conseqüències 
socials molt pitjors? 
Potser és interessant reproduir aquí el que diu la Stuttering Foundation, una organització nord-
americana sense ànim de lucre, fundada el 1947 i que té com objectiu proporcionar recursos, serveis 
i suports als tartamuts i a les seves famílies: “No s’ha trobat cap evidència per suggerir que parlar 
dues llengües a casa des del naixement pugui causar tartamudeig. En realitat, aquest pot ser el 
millor moment i la millor manera per incorporar una segona llengua”. I afegeix: “No hi ha indicació 
que ensenyar als nens una altra llengua provoqui tartamudeig. Una llengua addicional  s’introdueix 
habitualment  al voltant dels  quatre anys d’edat, que pot ser un període crític per aprendre ambdues 
llengües i per al tartamudeig”. Això sí, quan apareixen problemes d’aprenentatge de les llengües, 
d’expressió o de parla, com és el tartamudeig, cal consultar l’especialista –se sigui bilingüe o no- i, 
si és el cas, potser retardar un temps l’aprenentatge d’un segon idioma o aprendre’l de forma 
diferent. 
 
 
És el primogènit més intel·ligent que els seus germans petits? 
 
El 1874, Francis Galton, cosí de Charles Darwin, va publicar un llibre sobre 180 eminències 
científiques angleses –tots homes. En va poder recollir dades fiables sobre quin ordre ocupaven 
entre els germans i va constatar que el 45% eren primogènits o fills únics. Va suposar que els 
primogènits tenien més capacitat d’accés a llocs destacats en ciències –el 45% és menys de la 
meitat, però era el grup majoritari si tenim en compte que hi podia fills que ocupessin el lloc segon, 
tercer, quart... Altres estudis posteriors han mostrat que els primogènits tenen més presència en 
premis Nobel, i en llistes de compositors i de psicòlegs destacats. 
El 1973, Lilian Belmont i Francis Marolla, de la Universitat de Colúmbia (Estats Units), varen 
publicar un estudi sobre tota la població neerlandesa masculina que tenia aleshores 19 anys –un 



total de 386.114 persones. Varen concloure que els primogènits sempre obtenien millors resultats en 
les proves d’intel·ligència que els altres germans. I que hi havia una capacitat decreixent: el segon 
era millor que el tercer, que era millor que el quart, etc. També van veure que en famílies més 
àmplies els resultats eren pitjors i això feia que el segon germà en una família de 3 obtingués 
millors resultats que el segon en una família de 4 i aquests millors que el segon en una família de 5 
germans. 
Les explicacions que s’han donat són diverses. Cal dir, d’entrada, que les diferències detectades 
entre germans no són gaire grans, al contrari. Però s’han justificat per raons biològiques –potser en 
embarassos successius el desenvolupament queda afectat. La majoria d’explicacions, però, són 
socials o culturals: pot ser que el primer fill aprofiti més recursos i més atenció dels pares, que 
després han de repartir el seu temps i els seus mitjans econòmics entre tots. També s’ha dit que el 
germà gran ha de respondre moltes preguntes i dubtes dels germans petits i que això augmenta la 
seva capacitat d’expressió lingüística i millora la intel·ligència. Fins i tot que l’entorn familiar mitjà 
esdevé menys “madur” quan augmenta el nombre de nens petits. 
En tot cas, el que sembla força clar és que les raons no deuen ser biològiques. L’any 2007, Petter 
Kristensen, del Servei de Salut ocupacional d’Oslo (Noruega), i Tor Bjerkedal, del Servei Mèdic de 
l’Exèrcit d’aquell país, van publicar un estudi fet amb joves noruecs. Els resultats mostraven que el 
quocient intel·lectual estava associat negativament amb l’ordre de naixement. És a dir, que el germà 
gran tenia un QI més alt que el segon i aquest que el tercer. 
Però el punt més interessant era la comparació entre primogènits i nens que havien perdut el germà 
gran abans que aquest tingués un any. S’observava que si un segon fill s’havia quedat sense 
primogènit, els resultats que assolia eren comparables als que estadísticament li correspondrien si 
fos el germà gran. I si un tercer fill havia perdut els dos germans més grans, també obtenia resultats 
de primogènit. Tots els resultats estaven ajustats per tenir en compte el nivell culturals dels pares, 
l’edat de la mare, el pes en néixer i altres factors que podrien haver esbiaixat les conclusions. 
Per tant, el primogènit sol ser més intel·ligent, però quan les circumstàncies vitals fan que un segon 
o un tercer fill passin a ser els grans de la família, el seu QI també és més elevat. Així, sembla que 
la influència cultural, en alguna de les formes que hem explicat abans, és la que provoca aquesta 
intel·ligència lleugerament superior dels primogènits. 
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L´altre	  del	  desert	  

	  Jo sóc l’altre del desert, 
qui no sap ben bé si ara és, 
qui cada cop que es creu fer un pas 
                                                              el peu  
se li gira del revés. 
I tu, qui ets? No ets pas el mateix? 
I com és que tens tants caps? 
No m’ho diguis pas, que si jo ho sabés 
és que tu potser no ho saps. 
Ni tu ni jo estem de tornada de res, 
ni tan sols hem fet anada cap enlloc 
           des del camí 
desert amb dura passa emprès. 
Ens busquem i 
no ens trobem         sinó ben sols 
l’un dintre    -i fora-    de l’altre, propers i distants, 



                   i el que jo 
més vull és el que tu menys vols. 
Però vet aquí que tots dos 
som molts i no pas més que un, 
com els grans de sorra que en un mal moment donat 
pot fer volar un simun. 



Anna Valentí 

Sant Feliu de Guíxols, 1995 

Alumna de l’IES. Sant Elm, 2n. curs de Batxillerat 

 

                       
 
Estic asseguda en un banc veient volar els ocells amb un suau raig de sol que em travessa la pell.  

Al fons apareix un vaixell que llisca sinuosament per sobre la gran bassa d'oli infinita que és el mar. 

L'embarcació obre pas i trenca el plàcid oceà amb un petit camí d’ onades. Vora la multitud humana 

se sent música, se'm contagia l'alegria de la gent, una alegria fantasiosa i falsa. De cop, desvio la 

mirada, i el meu cervell anul·la aquella música que rondava pel meu cap, miro ansiosament 

l'horitzó, i en ell hi veig un futur incert, un futur buit, sense vent ni marejol i sobretot sense la cosa 

més important, sense unes simples notes de música que em produeixin una miqueta de felicitat. 

Sense saber el motiu, somric mirant aquell vaixell que brilla cada cop més i que es dirigeix cap a 

l'horitzó, m'entren unes ganes increïbles de cridar ben fort i dir-li al vaixell que pregunti per mi 

quan arribi a l'horitzó, que observi una mica la vida que hi ha allà, que em digui què em depara el 

futur, però no, tot és fruit de la meva imaginació. Aquell vaixell solament va a pescar.       



El llop famolenc i el cérvol assedegat 

 

Thanh Quang Oliver Tran 

Sant Feliu de Guíxols, 1996 

Alumne de l’IES Sant Feliu, 1r curs de Batxillerat 

 

 

 

Vet-ho aquí un llop que feia dies que no menjava, i passejant per la carena va veure, al fons de la 

vall un cérvol assedegat i afamat. El llop, en veure’l, començà a parlar en veu ben alta: 

-Jo conec un bonic paratge amb un llac preciós, que està envoltat de plantes tendres i arbustos 

deliciosos on aviat apagarem la nostra set i la nostra fam. 

El cérvol va pensar que es tractava d’algun altre herbívor afamat com ell i va anar seguint la veu 

que sentia dalt la carena i tot content va seguir el llop, que el guià cap a una vella pedrera sense 

sortida. 

En arribar-hi, el cérvol digué: 

-Aquí no hi veig pas res del que m’ha dit! 

Però aleshores ja era massa tard, i el llop l’atacà i el devorà, aprofitant el desconcert del pobre 

animal, que s’havia empassat la farsa del llop. 

 

Si ens creiem les campanyes electorals dels polítics, ens trobarem com aquell pobre cérvol: 

quan arribin al poder, no compliran el que prometien i a més s’aprofitaran de la seva situació. 
 


