
 

 

 

 

 

 

Lletres Guixolenques 
n.4, desembre 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 quart número el lector trobarà la continuació del text, publicat en els números 
anteriors de la revista, de Coses d’Itàlia, de l’Agustí Casas, igualment sobre Roma (III). Pàgines 
més endavant hi ha el capítol quart de la traducció realitzada per Tomàs Rosés de Les ruïnes del 
meu convent, de Ferran Patxot. 

D’Agustí Calvet “Gaziel” publiquem la continuació i final del capítol dedicat a la “vila”, 
capítol primer d’Una vila del vuitcents. De Salvador Albert, una selecció de poemes extrets del seu 
poemari de 1924 Òpals. 

Quant a textos d’actors actuals, publiquem una narració curta, de to més aviat sarcàstic, del 
poeta Josep Sabater. I de Xavier C.Ribot, l’entrevista que ell mateix fa al poeta anterior, on 
explica la seva poesia i algunes circumstàncies de la seva vida. 

De Miquel Aguirre presentem una curta i incisiva digressió sobre la Rambla del Portalet, i 
d’Anna Escarpanter un retrat/crònica històric i literari del ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols amb 
una profusió de dades històriques amb un rerefons elegíac. I, finalment, d’Àngel Jiménez, un relat 
sobre alguns moments de la vida del músic guixolenc, Juli Garreta, i algunes consideracions i 
informacions sobre la seva mort. 
 
 
 
 



 

                                                                                                                    

                                         

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  (III) 
 
 
 



        L’Imperi 
 

  I eixa conquesta la completà durant l’Imperi. L’Imperi, en efecte, és el que donà 
caràcter verament artístic i monumental a Roma. Els remenaments d’August, la reconstrucció de 
Neró, els plans cada volta més grandiosos dels seus successors, no deixaren gairebé res de lo que 
havia fet la República i si tinguéssim lleura, per exemple, de passejar-nos pel Foro, veuríem que tots 
els monuments dels quals hi ha ruïnes importants, pertanyen fixament an aquella època. Per aquells 
temples, damunt d’aquells pedestals, dintre d’aquelles basíliques, s’hi agombolaven sobretot els 
trofeus escultòrics portats d’Olímpia, d’Atenes o de Corint, les produccions arcaiques, els heroes de 
Miron i Policlet i les composicions preferides, amables i pintoresques de les escoles hel·lenístiques. 
 Per a ben capir lo que allavors passava a Roma, convertida de sobte en nodrit museu de l’art 
grec, caldría ara resseguir les fases principals d’aquella estatuària: la seva època de gestació 
treballosa dels VIIé i VIé segles; l’etapa esplendorosa del Vé en el cim de la qual hi ha’l Partenon; 
les evolucions del IV, especialment marcades en l’elegància de Praxiteles i el gust mig teatral de 
Scopas i els segles posteriors a la conquesta macedònica, representats per Lisip i els productes 
complicats dels obradors de Rodes i de Tral-les, d’Alexandría i Pèrgam. 
 Però al costat de les obres importades, hi havía quelcom de més en la decoració dels edificis 
cesàris. Rera’ls grans generals triomfadors, rera les gestes de Siracusa o Cheronea, no eren sols 
figures de pedra o de metall, les que passaven en corteig la Via Sacra com a trofeus de victòria: el 
geni pràctic dels cabdills hi feia seguir els artistes, que pretenia aclimatar en el Laci, com element 
de que mancava per a solemnitzar les glòries nacionals. Satisfeia així els afanys més o menys purs 
dels magnats col·leccionistes i aprofitava al mateix temps la traça insustiuible del vençut, 
convertint-la en factor directe de totes les magnificències de l’Estat. 
 Els artistes forasters teníen, doncs, feina sobrera a reproduir en el marbre els originals de 
bronze dels grans mestres i aquestes rèpliques eren estojades amb tant d’amor pels poderosos com 
els vasos murrins o’ls treballs d’orfebreria; els artistes forasters actuaven d’acord amb les 
necessitats del dia i esculpien per a l’Ara de la Pau, que actualment s’excava aquell fris inspirat on 
hi campeja l’amplitud severa dels de Fídies; els artistes forasters decoraven les parets amb pintures 
acabades, com les del triclíni de Livia, traduien les pintures en mosaic i les animaven ben sovint 
amb relleus d’estuc finíssims. 
 
      L’Escultura nacional. Els bustos imperials. 
 
 I algú ara dirà: si els artistes forasters ho feien tot, què feien, doncs, els romans?... Els 
romans, en general, el poble romà des del llibert al patrici, era ni més ni menys que’l gran senyor 
qui paga i mira fer; l’art, l’abandonava volonter an els greguets, an els graeculi, com els anomenava 
tot compassiu i ell, el soldat enriquit i poderós, s’acontentava amb dictar les exigéncies de sa 
tradició positivista. I malgrat això, és en virtut d’aquestes exigències i mercès al realisme dels 
retrats, de les estàtues icòniques o els bustos, que podem investigar en els museus les qualitats 
físiques i fins morals dels emperadors dels potentats, dels filosops i dels poetes; es en virtut 
d’aquestes exigéncies  que nasqué llavors a Roma una escultura nacional, que celebra encara sos 
triomfs en els relleus de l’Arc de Titus i en el poema gràfic de la Columna Trajana. 
 Revesteix prou importància lo que acabem d’insinuar per a no fixar-nos un moment en 
aquesta imposició romana o en altres termes, en l’evolució soferta per l’art grec un cop trasplantat a 
vola’l Tibre. L’escultor hel·lènic, tradicionalment ja dúctil per a emmotllar el seu enginy a objectius 
que canviaven, a l’emigrar cap a Roma sortía ensems d’un llarg contacte amb la diversitat de pobles 
sotmesos a Alexandre: repetidament havia modelat les testes dels cabdills macedonis i dels sobirans 
hel·lenístics; s’era exercit en reproduir tipus bàrbars de les regions més llunyanes, tot remarcant-ne 
les modalitats; i la fastuositat de l’Assia i el formulisme d’Egipte havíen més o menys reclamat el 
seu concurs. No era, doncs, per a ell cap gran dificultat, ni fins aparentment cap nova tasca, la que 
Roma podía encomanar-li, però hi havía en el fons per part d’aquesta, almenys en un principi, el 
jaient d’un poble, que sense coneixer encara sentimentalitats morboses de decadéncia, preuava més 



l’exactitud i la precisió que la vaguetat idealista, més que l’anècdota galant de l’Olimp alexandrí, la 
narració enaltidora de ses pròpies victòries i tant com les imatges de sos déus i ses llegendes, la 
representació d’actualitats indígenes i àdhuc d’aconteixements polítics. 
 L’educació artística de Roma estava encara per fer, però ses tradicionals tendéncies, ses 
característiques morals, eren tan ben definides com la fermesa de la seva acció militar o dels seus 
plans de domini i la seva voluntat, per lo tant, arribava fins a esdevenir inflexible en aplicar-se 
gairebé a totes les fases de sa vida. No costa pas de descobrir que començà a acceptar l’art amb una 
fí purament utilitària i si ja abans de que els artistes de Llevant hi afluíssin en massa, els generals 
victoriosos se serviren de la pintura per a explicar en ple Foro a tot el poble el desenrotllament de 
llurs campanyes, així’ls escultors de més tard no feren sinó donar satisfacció, per procediments de 
més durada i mercès als marbres de l’Imperi, al mateix orgull patriòtic de l’època anterior i als 
mateixos desigs d’exposar concretament les glòries assolides als ulls de presents i venidors. 
 I aixís és com se formà aquest gènere escultòric que podríem dir-ne descriptiu, on 
l’historiador hi troba especificades en detall les pràctiques polítiques o les costums militars i on 
l’arqueòleg hi gaudeix la reproducció exacta de trofeus exòtics, d’objectes d’usança general, 
d’ormeigs, de mobles i vestits i fins de perspectives d’edificis.  
 Demés, l’artista grec a sou del vencedor introduïa en l’escultura dels grans monuments 
públics les efígies al menys de l’emperador i de sa família i aquesta nota, naturalment d’encàrrec, 
que en els temps nacionals del seu país no se fora mai permesa, li calía tractar-la amb la mateixa 
veritat exigida per a qualsevol de les altres. L’art, doncs, o una branca d’ell, se tornava ben romà no 
sols per els seus termes, sinó per el realisme resultant d’aquell ambient, que podem considerar com 
general, i tot ell, malgrat això, devia moure’s dintre la pompa i l’ornament indispensable a la 
majestat de l’Imperi, 
 Majestat i realisme! Veu’s aquí lo que caracteritzà l’escultura hel·lènica desenrotllada a 
Roma  i qui sap si també bona part de la pintura. No podem, com se comprèn, posar fites precises a 
l’extensió d’ambdós caràcters, però ambdós resurten simultanis de mantes obres existents: la 
majestat, semblant tot sovint identificar-se amb l’idealisme anterior o esser-ne més aviat la 
persisténcia i el realisme, no reculant a voltes ni devant del detall ja repulsiu. La majestat potser 
domina en las efígies de cos enter, com la retreta d’Octavi o la de Lucius Verus en la mateixa 
col·lecció del Braccio Nuovo, mentres que un cert realisme, derivat evidentment de la fidelitat amb 
que servava Etrúria la fesomia dels difunts i de les caretes emmotllades que amb igual fi s’estilaren 
en el Laci, esdevé sens dubte la tònica suprema de moltes testes expressives, que trobem per els 
museus, rellevades amb el prestigi d’atribucions més o menys certes. Majestat i realisme se 
manifesten, tanmateix, gentilment equilibrats en els relleus que esmentàvem no fa gaire com se 
manifesten, per exemple, en els fragments de fris de la Basílica Ulpia, aprofitats en construccions 
tardanes o en els plafons de Marc Aureli guardats en el palau municipal o en els anaglipha 
desenterrats al Foro, que tan eficaçment ajudaren a aclarir-ne la topografia i a determinar el destí 
dels seus monuments més senyalats. 
 I són ambdós caràcters, finalment, i d’una manera especial la cura prou feliç de transmetre 
vívides les singularitats de l’individu, el que procuren un d’aquells cops de vista en l’esperit de 
l’antigor, que més fàcilment a tot visitant de Roma. Ens referím a les testes imperials, escampades 
encara avui per tots els recons del món llatí i naturalment nombrosíssimes en la seva metròpoli. Les 
llurs designacions, en general, són justes, car no manquen proves on fundar-les i la mateixa 
Numismàtica, tan nodrida en exemplars dels Cèsars, constitueix en aquest cas un document 
inestimable. La gran diferència, amb tot, existent entre l’efígie breu de la moneda, ja més assolible i 
coneguda i la tractada en el marbre amb amplitud, ens sobta sobretot, de faisó delitosa quan ens 
aturem davant la rica col·lecció de bustos, que com apareguts il·lustres, celebren assamblea magna 
en un dels palaus del Capitoli i ells mateixos, corroborant-nos un per un la Història, ens resulten la 
millor fermança de l’autenticitat respectiva. Afilerats per ordre cronològic, hi anem repassant sense 
voler les vicissituds del gran estat al cap del qual actuaren i llurs trets i expressió se tornen porta 
oberta a nostra impacient tafaneria, desitjosa, àdhuc d’escorcollar-hi lo que’ls llibres no diuen. 
L’ànima inquieta i viciosa de Neró, la tranquil·litat i glotonia de Vitel·lius, la violència i grollera 



gosadia de Caracalla ens semblen ací tan segures i paleses com la  bonhomia de Titus, la finesa 
d’Adrià o la moral de Marc Aureli. I més important encara des de nostre punt d’obir, la col·lecció 
sencera d’August a Teodosi ens ofereix un curs complet de l’escultura que’ns ocupa i que’ns mostra 
aquí en ordenat resum apogeu, evolucions i decadència. 
 
     
 Coses d'Itàlia. Estampa d'en Octavi Viader. Segona Edició. p. 14-21 



 
                     

 
 
    

                                                              
 

Les ruïnes del meu convent 

      
                            traducció: Tomàs Rosés i Pijuan 
 

CAPÍTOL IV 
 

La meva voluntat i el meu cos.- La Santa Unió. 
 

Quan em vaig recuperar no vaig sentir cap dolor. Estava estirat al meu llit, dintre la meva cambra. 
Entrava una feble llum per les escletxes dels finestrons quasi tancats, però distingia bé els objectes 
que tenia davant meu. Em vaig quedar contemplant-los. Com que aquella llum era molt semblant a 
la que percebia cada matí en despertar, esperava que en qualsevol moment el pèndol tocaria les 
cinc, hora de llevar-me a l’estiu. Al cap d’una bona estona, no havent sentit l’hora desitjada, em va 
semblar que tal vegada ja havia sonat, i vaig voler aixecar-me; però no vaig poder. Al principi vaig 
creure que potser la meva voluntat no havia donat bé l’ordre als meus sentits, i la vaig repetir. 
Aquesta vegada vaig tenir el pesar de conèixer que el meu cos no m’obeïa. Vaig provar de fer un 
esforç, i només una espècie d’estremiment va correspondre als meus desitjos. Ni les òrbites dels 
meus ulls vaig poder moure; clavada la meva mirada en els finestrons, no podia  apartar-la d’ells. 
Vaig voler cridar i tampoc no em fou possible d’obrir els llavis. Aleshores no em vaig aventurar a 
provar cap altre esforç, vista la inutilitat dels que havia fet. Vaig mirar de reunir els meus records. 
Al principi eren vagues i confusos. Les aspes agitades d’un molí de vent; les onades que 
s’estavellaven contra les penyes; unes aclamacions repetides; una comitiva que avançava cada 
vegada més nombrosa; un abisme que s’obria als meus peus: cadascun d’aquests records es 
mantenia aïllat, i no m’era possible enllaçar-los. Per últim, la memòria d’un crit penetrant de 
¡socors! Va donar una forma comuna a aquelles imatges.  Qui salvarà el desventurat? Morirà; 
s’ofega; socorreu-lo. I em vaig convèncer que havia volgut salvar un home. Però heus ací  que vaig 
sentir una fressa a la meva cambra. Vaig veure passar per davant dels finestrons algunes figures 
estranyes. Van encendre llums i amb elles creuaren per davant meu. Vaig veure agrupar-se moltes 
persones al voltant del meu llit, com si es preparessin per algun acte solemne. Vaig conèixer el 
rostre d’Adela, el de la seva mare, el dels meus dos respectables oncles, el del metge de la família; i 
a més d’això vaig veure alguns sacerdots, un dels quals portava el vestit apropiat per a 
l’acompliment d’alguna augusta cerimònia.   

El metge em va prendre el pols, em va passar un llum per davant dels ulls, va tornar a prendre’m 



el pols, i va dir: -- El mateix estat que aquest matí; sols que adverteixo un símptoma que m’indica 
una crisi. 

-- No queda cap esperança? Va dir la meva tia. 
-- Per ara només queda de confiar en Déu. 
-- I no seria possible que ens pogués sentir? 
-- Entenc que seria un consol per a tots el que donés el pobre algun senyal que indiqués que sap 

en quin estat es troba. Si tingués el reverent pare Narcís la serenitat de sempre, podria fer-se la 
prova. 

Aleshores el venerable ancià, al qual s’havia dirigit el metge, es va acostar a mi. 
-- És sobrer dir-vos, li va dir el metge en veu baixa, que l’última cosa que mor en nosaltres és el 

cor, el camí del qual coneixeu tan bé. 
El meu oncle em va agafar la mà, la va estrènyer vivament, i em va dir amb la més gran tendresa: 
-- Estimat Manuel, fill meu, digues-nos amb algun senyal qualsevol, que saps que vas a rebre la 

Santa Unció; digues-nos que desitges reunir-te amb els teus pares, que són al cel; per la Verge de la 
Mercè, digues-nos que et penedeixes d’haver desconfiat de Déu i d’haver volgut atemptar a la teva 
vida. 

Aquestes últimes paraules no sé com no em varen fer perdre el darrer alè de vida que em 
quedava. Van ser per a mi com un raig que esvaeix l’horror de la foscor i al mateix temps aclapara. 
Per elles vaig recuperar completament els sentits, i vaig conèixer que l’abnegació amb què havia 
acudit a socórrer un desgraciat, s’havia  interpretat com un acte de desesperació d’un suïcida. El que 
en aquest moment vaig patir és imponderable. Vaig voler parlar, moure’m, agitar al menys el cap 
per negar aquell crim. Em consolava de morir seguidament, per tal que abans pogués desenganyar a 
tots de l’error en què estaven. Els esforços que vaig fer van ser vans. No vaig poder articular una 
paraula, ni esgarrifar-me d’horror, ni tancar les parpelles a la llum, que m’era tan odiosa. Semblava 
que tenia l’ànima, impotent ja, fixa en els meus ulls, a punt d’abandonar el meu cos. Sens dubte, pel 
gran esforç que vaig fer, van brillar extraordinàriament, i finalment s’inundaren de llàgrimes, que 
van fer saltar copiosament les de tots quants m’envoltaven. 

-- Lloat sia Déu! Va exclamar el meu oncle, perquè ha permès que manifestessis contrició en la 
teva hora suprema: ell et perdonarà com et perdonem nosaltres, a pesar que volies abandonar-nos. 
No et desassosseguis ja, Manuel; tots t’estimem molt. 

En aquestes es va acostar a mi el sacerdot en mig dels plors dels circumstants. 
Va fer amb els olis sants una creu sobre els meus ulls, dient: 
-- Que Déu et perdoni tot quant pels ulls vas delinquir. 
-- Així sigui, va respondre el meu oncle matern. 
El sacerdot va ungir les meves oïdes dient: 
-- Vulgui Déu fer-te gràcia de les ofenses que a causa de la teva oïda li vas fer. 
-- Així sigui, va repetir el meu oncle. 
Va acostar el ministre els olis al meu olfacte. 
-- Oblidi l’Etern, va dir, les relliscades en què per l’olfacte vas caure. 
-- Així sigui, respongué el meu oncle. 
-- I també et perdoni, va continuar el sacerdot, ungint els meus llavis, els greuges que per la teva 

boca li foren fets. 
-- Faci-ho així en la seva misericòrdia, va respondre el meu oncle. 
-- I així mateix, va dir el ministre fent una creu en les meves mans, et perdoni de tot quant pel 

tacte el vas ofendre. 
-- Així no vulgui en les seves inesgotables bondats, va dir el meu oncle. 
-- I per fi, va dir el ministre ungint els meus peus, que et perdoni Déu tots els delictes als quals 

pels teus passos et vas encaminar. 
-- Que es compleixi així en la seva clemència infinita, respongué el meu oncle. 
Amb això es va acabar aquella trista cerimònia. 
-- Ara, va dir el metge, us demano el més absolut silenci. 
I, apagats els llums, unes darrera de les altres es van anar allunyant aquelles figures, deixant-me 



en l’obscuritat i quasi en la desesperació. A poc a poc vaig conèixer que la meva ment s’anava 
ensopint; ja ni indignació podia sentir contra els que tan mal de mi pensaven: em somriuria 
compassiu, si m’hagués estat possible de somriure’m; els vaig perdonar; em va semblar que el no-
res m’anava estrenyent en els seus braços; i en perdre de nou el coneixement vaig creure que 
m’abismava en l’eternitat. 

 
 

* * * 
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Llicenciada en Filologia Catalana. Professora de llengua i literatura catalanes a l’Institut Sant Elm 
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Col·laboradora del setmanari Àncora. 

Publicacions: El temps innoble (premi Betúlia de Poesia 2002). 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
                                               

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                

                                           
 
Josep Cullell i Ramis, Sant Feliu de Guíxols, 1951 
 
Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona 
Màster en Filosofia per la Universitat de Girona 
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Publicacions: 
 
llibres: 
Una vila del vuit-cents: Sant Feliu de Guíxols. Editorial Rourich. S'agaró, 1997 
Senders d'atzar. Editorial Rourich. S'agaró, 1998 
Viatge a la Mediterrània Interior. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1999 
Sant Feliu de Guíxols per a forasters. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2000 
Política Elemental. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2003 
Geografia d'Homer. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2004 
 
Articles: 
 
Diversos articles a revistes i periòdics: Àncora, Enraonar. Thinking, Gavarres, El Punt, Avui 
 
 
 



               
 
 
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). 

 
 
 

Entrevista a Josep Sabater 
 
Josep Sabater Rodríguez va néixer a Sabadell, l’any 1956. I va emigrar en el que anomena el seu 
“autoexili literari” el 1985 al Canadà, on va fundar el centre català Gresol. Quan va tornar, va 
publicar els llibres de poesia Provances d’esper, el 1994, guardonat en els primers Jocs Florals de la 
Diàspora catalana, i Respirs, el 1996. També ha escrit un recull de poemes en anglès amb el títol All 
for the best, publicat el 1998. Un any més tard, va veure la llum un recull de narracions curtes 
titulats Relats Parabòlics. Al 2000 va tornar a la poesia amb Rastres d’un poeta sense terra, a què 
van seguir Vol de Dol, el 2004, i Brots de mots, el 2006, i Entre pols, el 2008. L’any 2011 va tornar 



a publicar un llibre de contes, Relats Dia-bolics, i aquest any 2013, un altre poemari, La Nit dels 
bous. Ha fet incursions en l’assaig filosòfic i en la novel·la, i ha col·laborat en revistes, setmanaris i 
diaris. Intenta viure entre Canadà, a Winnipeg, capital de Manitoba, on resideix més temps, i 
Catalunya, a Sant Feliu de Guíxols. I hem de ser crítics, amb tota benevolència, en la poca cura 
d’alguna de les edicions i en el fet que en alguns moments la llengua xerica. 
 
Ell mateix es fa una breu autobiografia: 
Vaig començar a escriure a l’escola de petit, però ningú em va dir que un dia podria ser escriptor. 
Amb els anys, vaig començar a veure que si esperava que algú em digués que escriure era el meu, 
anava llest. Així és que vaig anar escrivint coses que em passaven pel cap i pel cor, de tard en tard, 
sense massa convicció però sí amb força bona voluntat. De ganes, no me’n faltaven. Fins que un dia 
vaig conèixer la que seria la meva esposa. I vaig adonar-me que les muses existeixen de debò. A 
partir d’aleshores vaig anar fent d’escriptor per lliure en el meu temps lliure; primer com a cosa de 
més a més, que no com a hobby, i més tard, com una dedicació que anava a més. Fins al punt que 
avui no sabria separar l’escriptor que m’he anat fent de la persona que també m’he anat fent. I aquí 
he arribat amb nou obres de poesia i prosa a la meva cartera i quatre cèntims a la butxaca. També he 
tingut l’experiència de l’exili literari en dues etapes de 8 i 11 anys, respectivament, al Canadà, on 
vaig fundar un centre català de nom Gresol els membres més destacats del qual són l’esposa, els tres 
fills i un servidor. Com a català a fora he mirat de fer el que he pogut i sabut per difondre la nostra 
llengua, cultura i història. Si, d’això, se’n pot dir ambaixador de Catalunya, que se’n digui. Però es 
tractaria més aviat d’un paraambaixador sense cartera, sense carrera, sense credencials 
diplomàtiques i sense cap mena de paga i sí, molta pega. I a partir d’ara només veig una cosa clara: 
seguir vivint i escrivint fins que Déu digui prou. Així sia! 
 
Com definiríeu la vostra poesia? 
Defineixo la meva poesia com transperceptiva, és a dir, aquella poesia que va més enllà de la 
percepció ordinària de les coses, sense fugir del món, ans aprofundint en les seves realitats més 
obscures, lletges, conflictives i devaluadores de sentit, per tal de posar en evidència els mals –
interns i externs– dels humans, així com les bondats encara existents en el cor i obres d’aquells. En 
altres paraules, la meva poesia no és sinó una  temptativa vital a la recerca de les petites i no tan 
petites veritats –grates i ingrates– per desvelar. 
 
Expliqueu que per reforçar la vostra identitat catalana us vau exiliar. Per què?  
Sí, això és el que em vaig dir a mi mateix, aleshores, ja que va ser una decisió llargament covada 
que implicava una separació geogràfica de la meva terra, un allunyament social de la meva llengua 
mare, un desplaçament psíquic i conceptual de la meva cultura, tres elements consubstancials de la 
meva identitat catalana que havia de reapropiar i reforçar individualment fora del país d’origen. I 
com a resultat vaig anar adquirint noves identitats encara per aclarir i aclarir-m’hi. És com si 
m’hagués volgut posar a prova a mi mateix,  exiliant-me. De fet, al Canadà em vaig formar com a 
escriptor en català. Si d’aquesta dura i difícil experiència n’he tret alguna cosa valuosa per a mi és 
la reafirmació de la meva voluntat de ser català  i el reforçament de la meva identitat com a tal. I 
així em vaig anar adonant que tot escrivint, sobretot en català, anava construint el meu propi relat 
vital (o biografia) en la situació-vivència d’exili.  Per qui se senti i vulgui ser català,  visqui on 
visqui, sigui escriptor o no, li diria que com més s’obri a altres llengües i cultures més forta, 
permeable i flexible serà la seva identitat catalana. I aquelles patums que pensin i vagin pel món 
alertant dels perills dels nacionalismes, els recomanaria que comencessin a denunciar els efectes 
nefastos d’estats hipernacionalistes com l’espanyol –per posar un exemple ben proper– sobre altres 
països i nacions. I en el meu cas personal sobre la identitat catalana valguin aquests breus versos.  

A cavall de dos mons 
cavalco a l’empèl del destí, 

arossegant els collons 
i sense perdre el magí 



 
Precisament, vau guanyar amb Provances d’esper els primers Jocs Florals de la Diàspora 
catalana. On es van fer? En què consistien?  
Va ser un certamen literari convocat per primera vegada el 1993 pel Centre for Catalan Studies de 
la Universitat Catòlica de Washington DC (EUA), que anava destinat exclusivament als escriptors 
catalans residents fora de Catalunya amb  poques oportunitats, doncs, de donar a conèixer la seva 
creació literària.  D’aquí el títol dels reculls premiats Quatre poetes de la diàspora catalana, en què 
figurava la meva obra Provances d’esper, juntament amb la dels altres tres autors guardonats. 
Aquests primers Jocs Florals de la Diàspora van ser creats i impulsats pel doctor Josep M. Solà-
Solé, català que residia a Washington i que va ser el president de l’esmentat centre de la capital dels 
Estats Units, reconegut internacionalment pels seus treballs d’investigació lingüística i gran difusor 
de la història, llengua i cultura catalanes a Nord-amèrica. 
 
Heu escrit, a més, narrativa curta. Ja heu publicat dos reculls. 
Certament. Es tracta de dos reculls de relats curts amb els títols de Relats parabòlics i Relats dia-
bolics que tenen en comú la seva vessant humorística. Tots dos llibres presenten històries 
protagonitzades per personatges ben normals i corrents trets de la realitat quotidiana que viuen 
situacions aparentment ordinàries, les quals, però, van prenent replecs matisadament enigmàtics i 
girs paradoxals que donen la volta a les seves experiències i circumstàncies personals amb una 
triple clau crítica, irònica i satírica, no exempta de subtils pinzellades esperpèntiques. 
 
I també heu fet incursions en l’assaig filosòfic. 
Sempre m’han preocupat i interessat les qüestions sobre les quals ha tractat la filosofia des que 
l’home pensa i es pensa: l’ésser, el temps, la realitat, el sentit de la vida humana en societat, el bé i 
el mal, la mort, etc. En el terreny de l’assaig, he fet algunes provatures pel meu compte i risc 
centrant-me sobretot en aspectes de l’existència humana que he considerat i considero de primer 
ordre: la voluntat no de poder dura i pura, sinó la voluntat d’epi-poder, és a dir, per sobre del poder, 
i el sentit de l’humor, que n’és la seva expressió més seriosa, revulsiva, transgressora i 
desconcertant. En aquest marc d’estudi i reflexió, he gestat una obra, un tractat, que un dia o altre 
sortirà a la llum, espero que prou clara. Però sempre torneu a la poesia.  
 
Acabeu de publicar el vostre vuitè poemari, La nit dels bous, incloent-hi un en anglès. Els 
podeu explicar breument? 
Sí. La poesia per a mi –o per jo com dirien els pallaresos– és la mare dels ous de tot el que escric. I 
més que tornar sempre a la poesia el que intento fer amb la narrativa i assaig és tornar la poesia al 
silenci primer que l’engendra, per tal de seguir pensant-la, dient-la, escrivint-la, vivint-la... A La nit 
dels bous els poemes neixen d’aquell silenci i quietud de la nit còsmica on els bous simbolitzen el 
pas lent i pausat, però segur, en justa consonància amb la natura, i el compàs del qual contrasta 
durament i patèticament  amb el ritme accelerat del nostre món, atiat per un  progrés insà que 
genera riquesa, benestar i poder creixents per a uns pocs, alhora que produeix més i més 
desassossec, pobresa i sofriment per a molts. Per molt que Adorno hagués afirmat que després 
d’Auswitch no hi podia haver ja més poesia, la qual cosa suposaria la fi de tot mot amb sentit, jo no 
concebo un món –per cruel, injust i a cops infernal que sigui– sense poesia. Al meu modest parer, la 
poesia és la gènesi i el cor de tota paraula viva, encara transformadora i significativa.  Tornant a La 
nit dels bous, miro d’anar seguint el meu originari projecte i trajecte literari-humà emmarcat en la 
dialèctica del que anomeno praxi poètica, indestriable de l’ètica i l’estètica, i per tant compromès 
amb les realitats que ens afecten a tots. 
 
Ja vau escriure un poemari en anglès. 
En anglès em van publicar a Anglaterra el  llibre de poemes All for the  best, que es traduiria per 
“tot a fi de bé”, o alguna cosa semblant. Va ser una mena d’aventura en solitari en un territori 
lingüístic forà. Una espècie de flirteig líric amb una llengua que també em va enamorar, per dir-ho a 



la romàntica, i que volia cada cop més propera, per raons no només pràctiques, sinó també 
estètiques i fonètiques, ja que en aquest sentit la llengua anglesa té força similituds amb la catalana, 
que, crec, es presta força bé per a la composició poètica.  
 
Sou de Sabadell i quan us quedeu a Catalunya heu fixat la vostra residència a Sant Feliu de 
Guíxols. Què us agrada de la nostra ciutat? 
Efectivament, sóc natural de Sabadell, ciutat on vaig viure la meva infantesa i joventut i des de la 
qual vaig emigrar al nou món  amb l’esposa i les dues primeres filles de petites. Des de llavors he 
tornat a Catalunya diverses vegades en visites i estades breus de promoció de la meva obra. Us diré 
a tall d’anècdota amable que  en els dos últims anys passats –tot i que caldria dir-ne hiverns– amb 
l’esposa vam descobrir Sant Feliu de Guíxols, d’entrada, a través d’un llibre que vaig adquirir a una 
botiga de roba de segona mà a Barcelona mentre mirava camises d’home que trobava massa cares, i 
em va cridar l’atenció el títol d’un llibre exposat d’esquena a la paret, Sant Feliu de Guíxols per a 
forasters. I  vaig dir a la muller: “Mira, amor meu: això és per a nosaltres.” Vam sortir de la botiga 
sense roba però amb el llibre en qüestió a bon preu i pràcticament nou a les mans, l’autor del qual 
més tard vaig tenir el gust de conèixer personalment a casa seva en la meva darrera estada a Sant 
Feliu de Guíxols, on per cert no hi tinc fixat cap domicili per la senzilla raó que no ens el podem 
permetre. El que més m’agrada d’aquesta ciutat empordanesa és el seu clima benigne, sobretot 
venint dels hiverns llarguíssims i rigorosament inclements i glacials de les praderies canadenques, i 
a pesar de les rauxes de tramuntana i garbí que bufen per aquí. Trobo el seu paisatge marítim i 
boscà molt suggestiu i afavorit, malgrat que l’excés d’urbanitzacions i xalets que clapegen les 
muntanyes i el camí de ronda que voreja la costa als meus ulls no tenen cap atractiu, ans al contrari, 
però segur que per als seus propietaris i residents no hi ha res de més bonic i valuós. També he de 
dir que amb l’esposa hem conegut molt bones persones a les quals considerem amigues, i a no tan 
bones persones, a les quals no sabem si considerar enemigues o simplement de mal tractar. No 
descarto tornar a Sant Feliu de Guíxols. Però a hores d’ara, encara des de fora, el meu futur és tan 
brillant que m’enlluerna en extrem i no hi veig res. Deu ser l’efecte reflex de la neu que m’envolta 
pertot. 
 
                          
 
 
 



 
 

                                  
 
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: 
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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). 
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All for the best ( Poetry) 1998 Minerva Press (London) 
Relats Parabòlics (Relats curts) 1999  Pagès editors (Lleida) 
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De costum 
 

Surt sol i més d´hora de l´habitual de casa seva on viu ell tot sol. Troba més gent de 
l´habitual pel carrer.  I va més ràpid de l´habitual. Però no té cap pressa d´anar enlloc, com de 
costum. Excepte quan es descuida alguna cosa a casa seva, i tot i sortir amb prou temps per no fer 
tard, acaba apressant-se per no arribar passada l´hora  que hagués volgut i no sentir-se malament per 
no haver estat prou puntual. Un cop a fora, emperò, ja és tard per tornar a casa i dir-se que no 
hagués hagut de sortir per res. I avui tampoc. 

Perquè no té pas res per a fer, a banda de sortir per no estar a dintre i d´entrar per no estar a 
fora. I així va entrant i sortint dels seus dies amarrats a un atur cronificat, del qual no té esma de 
sortir, ni d´entrar en les perspectives d´una jubilació que no li arribarà. De tard en tard, es troba amb 
algun conegut de vista, que no desitjaria veure. Però no sap com ignorar-lo prou per passar de llarg 
sense saludar-lo, com si fos un estrany integral. ‘Total per no dir-li res que em vingui de gust i em 
faci sentir més hipòcrita que de costum’.  No acostuma a pensar mai en ningú que no el pugui 
ajudar d´una forma o altra, oferint-li alguna cosa que aquell no necessita, invitant-lo a prendre una 
beguda, una tassa calenta, a menjar a algun bar-restaurant o a casa seva. Voldria que només mirant-
li la cara a la persona, coneguda o no, li vinguessin ganes de donar-li diners sense molestar-se a 
obrir la boca, que es tragués la bitlletera com més plena millor i es disposés a buidar-la, per escalfar 
la seva mà de bitllets. Així, per les bones. ‘Sí, i després què?’, es pregunta ell anhelant l´impossible. 



Allò que sap prou que no li passarà mai. I si ho sap, per què insisteix en aquesta fantasia estúpida? 
Tothom té els seus deliris. Per sa que estigui o cregui estar del cap. I ell se´ls coneix prou. I no li fa 
res no amagar-se´ls. 

Trenca per un carreró on no hi passa ningú, tret d´un gos sense amo que l´acompanyi, el 
guïi, el porti... ni que sigui sense corretja. I ell no s´està de sentir una llàstima inútil cap a l´animal.  
Sap prou que per molt sol, abandonat i desgraciat que sigui, ell no se sent gaire millor. I l´últim que 
necessita és tenir cura d´un gos, per afectuós i llest que es vegi, com sembla ser aquest ca de carrer 
que li segueix els peus, caminant al seu costat, tot mirant-se´l a cada dues passes, com si li tingués 
llàstima. Una llàstima tan inútil, o més, com la que ell ha sentit pel gos només veure´l.  ‘Quina pena 
que faríem tots dos junts!’, s´exclama ell accelerant els passos. Però què coi estic dient? Jo no vull 
tractes amb animals. Ni bons ni dolents. Encara estarien pitjor ells amb mi que jo amb mi mateix... 
com de costum’. 

De sobte, d´una cantonada surten dos individus mascles que ràpidament se li acosten. I un 
d´ells li mana: 

-Dona´m tot el que portes! 
Sense pensar-s´ho dues vegades, ell li respon:  
-No tinc res, ni tinc costum de donar mai res a ningú. 
A l´instant, l´altre individu li clava una ganivetada per l´esquena, mentre li diu: 
-Doncs, acostuma´t a aixó, paio! 
I arrenquen tots dos a córrer, carreró amunt. 
-Gràcies a tu no crec que em quedi gaire temps per acostumar-m´hi –emet ell amb un gemec 

somort, sense cap intenció ni ànim d´ironitzar i menys de fer-se el graciós. 
I es desploma sobre la vorera amb un darrer pensament: ‘Avui no hauria d´haver sortit de 

casa per res. I ara ja he fet tard per tornar-hi... com m´era de costum’. 
 
 
 
 

 
 
 
	  



                                                 
 
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 Invo-
lució, (1898), assaig Florida de Tardor, (1918), poemes Les hores que tornen (1919), poemes Ami-
el, (1920) assaig Confins, (1921) poemes Antologia, (1921) poemes Òpals, (1924) poemes Més en-
llà (1925) poemes Poesies (1916-1925), (1926), recull de poemes Les darreres fulles, (1929-1938) 

 

NOVILUNI 

 

En la greu solitud de mon jardí, 

es desclogué una rosa primicera. 

Jo plorava un amor, i ella em va dî 

gaia i gentil: «Un altre amor t’espera». 

La rosa que ara enjoia mon jardí 

vol el meu cor que sigui la darrera. 

 

OFRENA 

 

Després de llargues absències 

plenes d’amorós neguit, 



mon cor et duu les essències  

dels enyors que hi han florit 

* 

Les flors que jo t’ofrèn són esblaimades; 

llurs perfums s’han mesclat amb mos sospirs. 

revifa-les, amor, amb tes besades 

pures, flairoses com un pom de llirs. 

* 

Febril, jo t’enllaç i sent 

que d’inquietud tremoles  

guaitant, amb tristor silent, 

com somriu el sol ixent 

en el plor de les coroles. 

I em preguntes amb recel: 

«ton cor em serà fidel?» 

No es caprici del destí 

nostre amor, amada mia. 

Si et vaig trobâ en mon camí, 

és que jo vers tu venia. 

Quan mon cor et vaig obrir, 

dolç, ton cor em responia, 

 i un lleu vel de serení 

en tos ulls clars relluïa. 

Si mai el destí vulgués 

rompre el llaç que nostre  bes 

d’aquell dia féu etern, 

com les amors de Natura, 

també la nostra amor pura 



floriria en mig l’hivern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Filòsof, periodista, narrador. 

Obra castellana: Cròniques de guerra: 

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

Obra catalana: 

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

      
 

La vila (3) 
 

Fora del Passeig de Mar, els carrers i places de Sant Feliu no tenen, aparentment, gairebé res 
de remarcable. Són vies i encreuaments normals de poble vell, oberts una mica a la bona de Déu, i 
no se’n podria dir gran cosa, a no ésser un fet extraordinari que caracteritza algun d’ells, precisa-
ment dels més humils. Ningú no l’ha remarcat, que jo sàpiga. I és que els carrers estrets, perpendi-
culars a la ribera de mar, que al fons de la vila s’enfilen com torrenteres obertes en la mateixa roca, 
guarden un encís únic en tota la costa. Vorejats de casetes baixes, generalment d’un sol pis, amb 
teulades de molsa torrada, i més pobres com més costeja el carrer, tenen els baixos, sense rètol ni 
mostra, obscurs obradors domèstics de suro, algun espardenyer de pagesia o una flairosa botiga de 
bacallà sec, amb una cardina o un verdum engabiats al muntant de la porta. A dalt d’aquests carrers 
solitaris hi ha molt aire i molta llum, com si arribéssiu a un límit terrenal absolut, a una mena de fi 



de món. 
Les façanes són emblanquinades, poques enguany, les més de fa dos o tres estius. Al fons de 

les botigues, una porta oberta deixa veure un hort petit, ple de sol; i de vegades, per damunt d’una 
tanca groguenca, treu el cap al carrer una figuera vella, un presseguer o un magraner. I si us atureu a 
l’encreuament d’un d’aqueixos viaranys que munten, amb un altre carrer transversal, que porta el 
nom del Sol o de la Lluna, i alceu els ulls enlaire, tindreu de sobte l’estranya revelació que us deia. 
Mirant cap a Ponent, la travessia acaba en una gran pujada, com si es perdés en l’aire; i a sobre ma-
teix de la costa veureu aparèixer, enormes, talment com si amenacessin esclafar les cases, unes 
muntanyasses grises, plenes d’espessa boscúria. Diríeu que sou a mil llegües de la mar, en plena 
alta muntanya, per exemple a Berga. Però si llavors tombeu un xic el cap, girant-lo només un quart 
de cercle, descobriu a Migjorn, al fons mateix de la baixada, el dolç somriure de la mar, penjada de 
l’horitzó per damunt dels teulats, com una cortina fresca i blava. Aquesta és la qualitat única de 
Sant Feliu: ésser, ensems, mar i selva. 

A les darreries del Vuitcents, fa més de seixanta anys, els carrers de la vila tenien, si fa no 
fa, el mateix traçat que ara. Però eren tan diferents, amb un aire del qual no queda ja ni una volva, 
que s’assemblaven molt més al que devien haver estat en ple segle XIV, que al que són avui dia. 

 
Una vila del vuitcents (Sant Feliu de Guíxols) Editorial Selecta. Barcelona, 1953 p. 26-27. 



                                              
 
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 

 

 

 

 

 

                               
 
 

 

 



                         
 
Joaquim Pijoan,  

Santa Cristina d’Aro, 1984  

Diletant profesional, escriptor i pintor 

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. 
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Sant Feliu de Guíxols, 1969  

Professor, escriptor  

Publicacions: 

1997 Entomologia, Barcelona: 1998 Pere Marín, Barcelona: Edicions 62 2001 Bones notícies, Bar-
celona: Edicions 62 2001 Petita crònica d'un professor a secundària, Barcelona: Edicions 62 2003 
Goril·la blanc, Barcelona: Edicions 62 2004 Un relat de la nova immigració africana, Barcelona: 
Edicions 62 2004 Rodalies, Barcelona: Edicions 62 2005 Quatre dies a l'Àfrica, Barcelona: Edici-
ons 62 2006 Comelade, Casasses, Perejaume, Barcelona: Edicions 62 2007 Autoestop. Viatges per 
la Catalunya d'ara, Barcelona: Edicions 62 2010 Marina. Barcelona: Edicions 62 

enllaç: http://www.tonisala.net/ 

 
 

 
 

 



                                              
 
Carles Hac Mor, Lleida, 1940.  

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

Articulista a El País i a l’Avui��� 

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

Filacteri d’infrallengua Arola, editors, Tarragona, 2011. Accions paraparèmicament ictòpiques de 
Jordi Benito Nau Coclea i Museu de Granollers, Camallera i Granollers, 2011 Sí fa que sí Lleonard 
Muntaner, editor, Palma, 2011 Obra completa punt u Pagès editors, Lleida, 2011(primer volum 
(1977-1992 ) de les seves obres completes). 
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Sant Feliu de Guíxols, 1960.  
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i traducció articles a Avui, Benzina, Papers d’Art, Transversal, Barcelona Review... 

Publicacions de poesia com a autora única: 

Aürt, Pagès Editors, 2010Eixida al sostre, Arola Editors 2010.Salflorvatge, March Editor, 2006. 
Trenca-sons, Llibres del Segle, 2002. Darrere les tanques, El Tall Editorial, 2000. Éssera ponent, 
Morphosi, 2006. Ainalar, Cafè Central, 2005. Volts en el temps, La Cèl·lula, 1997. Les flaires del 
galliner, Albert Ferrer editor, 1993. Els àngels soterrats, Cafè Central, 1990 

 
 

 



                                          
 
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 Lec-
tures de poesia catalana. Edicions 62, 1995 Obra Crítica I, Edicions 62, 1996 Fragments de Me-
mòria, Pagès Editors, 1997 Obra Crítica II, Edicions 62, 1999 Sobre la construcció de la literatura 
catalana i altres assaigs, Lleonard Muntaner Editor, 2010 Aproximació a la Literatura Catalana 
dels segle XX (Base Històrica), Editorial Base, 2010 

 
 
 



                                           
 
Jordi Vivo i Llorca, Sant Feliu de Guíxols 1981  
Arqueòleg i Professor de la Universitat de Girona 
 
Publicacions: 
2005 “Quatre anys al port: la reconstrucció del primer moll de Sant Feliu de Guíxols (1591-1594)”, 
          Estudis del Baix Empordà, 24, p. 55-68. 2006 Les Fonts escrites relatives a les societats del 
          territori de la Hispània Citerior (218-27aC).Treball de recerca de doctorat inèdit.  
2007 “El procés de romanització a la banda nord-oriental de la Hispania Citerior”, Lluís Palahí, 
           Josep Maria Nolla i David Vivó (eds.), De Kerunta a Gerunda: els orígens de la ciutat, p.  
           51- 69. 2007 La Plana Basarda (Santa Cristina d'Aro, Baix Empordà). Història i arqueolo- 
          gia d'un jaciment maleït (amb Francesc Aicart i Josep Maria Nolla). 
2009 “The formation of the Iberian culture in the north-eastern extreme of the Iberian Peninsula”, 
          Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich. Interpretierte Eisenzeiten: Fallstudien, Me- 
           thoden, Theorien. Tagungsbeiträge der 3. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzei 
           tarchäologie, p. 113-123 (amb Josep Burch i Antoni Rojas). 
2009 “La cupa sota l'església del monestir de Sant Feliu de Guíxols”, Estudis del Baix Empordà, 
           28, p. 11-26 (amb Josep Maria Nolla). 
2010 El Castell de la Roca. Les empremtes d'una fortalesa fantasma a Solius (amb Marc Auladell i 
          Francesc Aicart). 
2010 De l’oppidum a la ciuitas. La romanització inicial de la Indigècia (editor, juntament amb Jo- 
          sep Maria Nolla i Lluís Palahí). 
2012 “Musealization to the iberian oppidum at Sant Sebastià de la Guarda (Palafrugell, Baix Em- 
          pordà) and its public use”, The Archaeological Musealization. Multidisciplinary Intervention 
          in Archaeological Sites for the Conservation, Communication and Culture, p. 63-70 (amb 
          Josep Burch, Martirià Figueras i Antoni Rojas). 
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Historiador, guionista de ràdio i escriptor.  
 

Publicacions: 
Després del Tro, Editorial Proa, Barcelona 2002 

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

 

L'ENCANT DE LA RAMBLA DEL PORTALET 
 
 
 La barberia del Portalet s'ha traslladat de local. Em consta que continua amb els mèrits de 
l'anterior ubicació i amb aquell tracte inigualable de totes les barberies que hereten ciència i 
tradició. Els barbers que esquilaven els nostres avis solien preguntar “Vol conversa?” i si l'altre feia 
que sí amb el cap, llavors el barber afegia: “A favor o en contra?”. És aquesta sàvia combinació 
entre un tallat de cabells encertat i una conversa animada el que la barberia del Portalet procura, i 
aconsegueix, en el seu nou local. Però no volem parlar d'aquest trasllat  sinó de l'antic local que ha 
quedat buit. Jo estic segur que el jove barber del Portalet  va marxar del local amb recança, amb la 
sensació que deixava enrere un local que formava part de la tradició familiar, ple de records i 
vivències. Fos com fos, quan un local tanca deixa una mica més desemparat un carrer. Aquesta és la 
pena de passejar, avui en dia, per qualsevol ciutat i descobrir molts dels establiments que han format 
part del batec quotidià tancats i amb cartells de “es ven o es lloga.” En el cas de la Rambla del 
Portalet la deserció de locals ja és a punt de convertir aquest tros de ciutat en quasi una desolació. 
 Què voleu que us digui. A mi aquesta Rambla sempre m'ha semblat un lloc on el raonable 
s'equipara amb l'encantador. Raonable ho és per les seves mides equilibrades, que permeten un 
passeig ni massa curt ni massa llarg, un passeig just per obrir la gana o per travar una de les moltes 
converses de conveniència que tenen lloc en una ciutat. I la condició de raonable també li atorga 
aquesta proporció entre ombra i sol que ens ofereix. Permet fugir de l'assolellada sense caure en la 
hibernació total. A mi els arbres de l'altra Rambla no em fan ni calor, més aviat els trobo un xic 
postissos, típics artefactes d'impostura que ens tenien acostumats els arquitectes vanitosos. En 
canvi, el Portalet hi té alzines, com ha de ser, arbres del país i que ens recorden l'ambient dels 
nostres boscos.  L'alzina fa una ombra matisada, fresquívola a l'estiu i agradable a les altres 
estacions de l'any. Les seves soques, d'un color que a un llaminer el reportarà sempre fins a la 
xocolata, tenen una tirada capriciosa, es repleguen , es revinclen i semblen jugar amb l'aire. A 



diferència d'aquell verd artificiós dels arbres de la Rambla, que podrien passar per plàstic,  les 
alzines del Portalet ens regalen un verd vigorós, muntanyenc. El verd de bosc, vaja.  
 El caràcter encantador d'aquesta petita i delicada Rambla ve avalat per l'arquitectura dels 
seus edificis. Encara que siguin vells i arnats, encara que siguin ruïnosos i despintats, a mi em fan 
pensar en un cert aire indiano. I és aquest atmosfera, una mica havanera i  també una mica decadent, 
és el que fa que la Rambla em tingui el cor robat. Assegut en un dels seus bancs, sota l'ombra 
manyaga de les alzines, imagino que algun dia sortirà un inversor amb gust. Algú que comprarà el 
vell edifici de l'Hotel les Noies i li conservarà aquell sabor i aquella distinció dels anys cinquanta. 
Aquest inversor que, de moment, només és a la meva fantasia s'acabarà enamorant bojament de la 
Rambla i, un a un, i amb el consentiment dels propietaris, comprarà tots els locals buits d'aquest 
fascinant racó de la ciutat. Sabrà l'inversor, com tots els espavilats homes de negocis, que per poc 
que s'inverteixi en aquesta Rambla es traurà un rendiment fabulós. Perquè els diamants s'arrenquen 
de les mines empastifats de fang i de sorra, ple d'immundícies que cal després cal tallar i polir, amb 
la paciència dels gemmòlegs.  
 Aquesta Rambla, encantadora i raonable, té a la proa dos dels edificis més singulars de la 
ciutat: el Casino dels Nois, amb el seu groc sumptuós i la nostra bandera per teulada, i la Casa 
Patxot seu de la Cambra. I dic a la proa perquè aquesta Rambla està ben encarada cap a l'aventura   i 
el viatge, cap a descobrir nous mons i cap a conèixer altres latituds, i aquestes emocions, a Sant 
Feliu de Guíxols, sempre han vingut per mar. Aquesta és, doncs, una Rambla esbatanada al mar. 
Que respira mar, que supura mar, que ens mostra, al capdavall, una breu però estimulant franja de 
Mediterrani.  L'inversor ja ho deu saber-ho, ara compta els diners, i calcula les operacions que cal 
fer.  
 Mentre l'altra Rambla aplega els passavolants, els espectacles, les principals botigues i 
terrasses, els jocs de la mainada i els passejos amunt i avall de la gent endiumenjada, l'altra, la del 
Portalet, és replega en la quietud i en el silenci. Aquesta contrabalança serà temporal. Com un vell 
actor a l'espera del paper de la seva vida, el Portalet té paciència. Molta paciència. El temps li 
donarà la raó. I l'inversor, n'estic més que segur, caurà rendit a l'evidència. Llavors serà el moment 
d'interpretar el seu gran paper. Aquell paper que dirà versos de fortuna i d'esplendor. Una 
recomanació per l'inversor: en el vaivé de locals i negocis, de compres i reformes, convenci, i faci 
tot el que estigui a la seva per tornar a traslladar la barberia del Portalet a casa seva.	  	  
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Les veus d’un tren 
 

L’anunci era ja una realitat: “A partir de las cero horas del día 11 de abril de 1969, cesará definitivamente el 



servicio en el Ferrocarril de San Feliu de Guíxols-Gerona”. 
Feia un dia primaveral. Acompanyava a la meva àvia Maria. No la podia deixar sola, aquell viatge significava 

la fi d’una part de la seva vida. Des que tenia nou anys el tren formava part de la seva existència. Els vagons estaven 
plens a vessar. Gent de totes les edats  es col·locaven on podien, alguns asseguts, altres dempeus i, fins i tot, entre vagó 
i vagó. Després de quatre o cinc anys de reunions i altres gestions el “Carrilet” o “Feliuet” arribava a la seva fi. 

Havíem anat expressament fins a Girona per a poder viure l’últim viatge. A les 19,10h. el xiulet anunciava la 
sortida. Enmig d’un esgarrifós silenci la veu del tren va anar marcant gradualment el seu pas i va ser llavors quan aquell 
xiulet, que dictava una mort programada, es va convertir en el record de tota un vida. 

 
Faltaven dos dies per a la inauguració. Al carrer tothom somreia. Tots parlaven del mateix. 

S’havia programat un ventall d’activitats. Durant dos dies Sant Feliu estaria de festa. Jo tenia deu 
anys, quasi onze. Feia pocs dies que ens havíem mudat a viure a la caseta de l’estació perquè el meu 
pare, Antonio Gazo, havia sigut nomenat Jefe de la Estación.  

Només havien passat quatre anys però havien estat eterns. Quedava lluny la concessió del 
Ferrocarril San Feliu de Guíxols-Gerona que va ser autoritzada per la Reina Regent en nom del Rei 
Alfons XIII, al ser menor d’edat. Dues persones havien proposat la idea: el senyor Don Juan Casas i 
el senyor Don Enrique Hériz. Ells s’havien fet càrrec de tot allò necessari per a presentar el 
projecte. Consideraven el tren tant imprescindible pel progrés de la vila i de la comarca que fins i 
tot van prometre responsabilitzar-se de les despeses si el projecte se’ls denegava. 

A l’andana hi havia milers de persones esperant l’arribada del Senyor Casas, que tornava de 
Madrid amb el permís oficial pel funcionament del tren. La inspecció de la Comisión de la División 
del Este havia dictat un informe favorable: miraven si les vies estaven ben assentades,  si estava 
construïda l’estació, l’habitatge i el taller, si hi havia línia telefònica... La Real Orden que 
autoritzava la circulació del tren era l’últim tràmit i el Sr. Casas la portava a la mà. Hi havia tanta 
emoció que, no estant oficialment inaugurat, s’havia organitzat un tren especial per anar a Girona a 
rebre el Sr. Casas que,  a part de ser el President i Fundador de la Compañía del Ferrocarril de San 
Feliu de Guíxols a Gerona S.A., era l’alcalde de Sant Feliu. 

Jo ho observava tot des de la finestra. El meu pare, dominat per la responsabilitat del seu 
càrrec i més nerviós que mai, m’havia prohibit sortir de casa.  Hi havia molta expectació. Quan, en 
la llunyania, es va començar a insinuar la silueta del ferrocarril la banda de música va començar a 
tocar i la gent va començar a aplaudir i a cridar, cada vegada més fort ¡Vivaaaaa!, ¡Vivaaaaa!. 
Semblava que els crits lluitessin contra el soroll del tren. A veure qui cridava més. El Sr. Casas, 
amb el barret i la barba que el caracteritzava, era rebut com un rei. Tothom el felicitava i, entre crits 
i aplaudiments, la gentada i el seu rebombori es van anar allunyant. El meu germà Alfons, que el 
meu pare sí que havia deixat sortir de casa, m’explicava que havien ornamentat els carrers amb 
garlandes i llums. Has de pensar que llavors la il·luminació era amb gas, encara no havia arribat 
l’electricitat. Tota una celebració. M’hagués agradat veure-ho. La gent estava tan agraïda al Sr. 
Casas que el van acompanyar fins al seu domicili. 

Sant Feliu llavors tenia només uns vuit mil habitants. Sempre havia viscut com un poble 
mariner però en aquell moment la industria i el comerç del suro estava en la màxima expansió. Ja 
s’havien construït algunes cases senyorials al Passeig Marítim i començaven a desaparèixer terres 
de conreu: la fil·loxera havia matat les vinyes i la superfície edificada guanyava terreny. El tren 
aportaria riquesa i prosperitat ja que milloraria les comunicacions amb Girona, amb altres capitals 
de la península i amb França. 

Amb el tren, Sant Feliu somniava una il·lusió. I fou tanta la il·lusió, que encara que l’article 
quart de la concessió deia explícitament: “No tendrá subvención del Estado, ni se le concederá 
franquicia de los derechos de aduanas para la introducción del material fijo y móvil”, Sant Feliu va 
convertir el somni amb una realitat. Si es calculava que el projecte necessitava dos milions de 
pessetes es va recollir un total d’un milió cinc-centes trenta-sis mil cent pessetes. Sí, ho has sentit 
bé. I en una època en que un jornal es pagava a una pesseta i mitja. El que et deia, aquesta il·lusió 
va convertir un projecte de dos persones en una il·lusió col·lectiva. No només havien participat el 
Sr. Casas i rics comerciants sinó també perruquers, metges, tapers, forners, un professor, un sastre, 
un obrer... era realment un projecte del poble! Hi anava tanta gent a les reunions que La Escuela 
Pública de Niños els va haver de deixar un espai.  



 
Ens havíem aturat a l’estació de Cassà de la Selva. L’àvia Maria tenia els ulls plorosos. A casa sempre havia 

sentit la història però aquella vegada l’escoltava diferent. No sé si era perquè m’havia fet gran, pels ulls cristal·lins de la 
meva àvia o per aquells silencis... 

En el vagó, malgrat l’aglomeració de persones, hi havia moments en que semblava que el silenci s’apoderés de 
tots nosaltres. Llavors la veu del tren ens recordava que aquell era el seu últim viatge. Durava uns instants però els 
suficients per sentir-ho ben endins. Després tornava el xiuxiueig, cada vegada més ascendent, i poc a poc les llums 
intermitents dels flaixos que, volent immortalitzar aquell tros d’història, convertien el viatge en una mena d’espectacle. 

En el nostre vagó hi havia una parella d’avis de Llambilles que setanta-set anys enrere havien viatjat amb 
aquell tren per anar de viatge de noces. Explicaven els seus records a  una colla de ganxons que s’havia reunit per 
recordar els seu viatges de joves a Girona, on anaven per estudiar a la universitat. 

A les estacions hi havia moltes persones. Romanien immòbils, com si estiguessin clavades al terra. S’hi havien 
desplaçat per a observar últim pas del Carrilet. Aquella escena estàtica només la trencava el gest trist d’unes mares que 
deien als seus fills: “Mira’l bé fill, que ja no el veuràs més”. Era molt emotiu. Mentre els adults intercanviàvem, amb 
mirades, salutacions i penes els més petits feien anar els braços d’un costat a l’altre. Vam reprendre la marxa, cap a 
Llagostera.  

 
Les obres del tren van durar tres anys- va continuar la meva àvia. Per anar més ràpid van 

dividir els trenta-set kilòmetres de la línia en dos seccions, més o menys a mig camí, aquí. Les 
locomotores, que s’havien fabricat a Alemanya, havien arribat amb tren fins a Girona i es 
transportaren a Sant Feliu  per carretera. En canvi els carrils, procedents de Bèlgica, van arribar per 
mar tot i que en aquells temps Sant Feliu encara no tenia port. 

Alemanya, Bèlgica... Però no tot es va comprar a l’estranger. Com que els promotors eren de 
Sant Feliu es va voler donar el màxim benefici als conciutadans. Dels bitllets, talonaris o memòries 
se n’ocupava “Can Viader”, que aleshores era una impremta. El paleta de Sant Feliu era 
l’encarregat de vigilar, sota les ordres de l’enginyer, la qualitat dels materials. Els rellotges de 
l’estació es varen confiar al Sr. Garreta, qui es va responsabilitzar fins la seva mort de revisar-los i 
posar-los a l’hora, encara que a vegades hi havia uns minuts de diferencia que sempre feia córrer a 
més d’un. Però El Carrilet ha estat sempre tan familiar que esperava els seus passatgers: l’Adela, la 
pagesa que recollint el mercat havia trobat una romeguera, el senyor Pau, carregat amb aigua de la 
Font Picant, que mai arribava a l’hora o mossèn Joan, que se li feia tard anant de rectoria a rectoria. 
Això no passa als trens d’avui.  

L’estació de Sant Feliu també va ser construïda pel mestre d’obres de Sant Feliu. Allà vaig 
passar part de la meva infància i de la meva joventut, fins que el meu pare va morir. Recordo com si 
fos avui la distribució i la decoració dels espais. A la sala sempre hi havia el gerro ple de flors, que 
la meva mare recollia del jardí. Quin jardí! Amb l’Angelina ens hi havíem passat hores i si mai 
trencàvem alguna flor havíem de sentir els crits de ma mare durant una bona estona. Llavors 
sortíem a jugar a l’andana.  

L’Angelina i jo coneixíem a tots els treballadors de l’estació. A l’hivern ens distrèiem a la 
sala d’espera observant el vaivé dels viatgers. Quasi sempre trobàvem algú conegut que ens donava 
un caramel. 

En canvi, els tallers i els magatzems ens atemorien. Cada vegada que el meu pare ens 
demanava que donéssim un encàrrec a algun treballador els embalatges i els vagons es convertien 
en una escena terrorífica imaginària i sortíem corrent. 

Les escales que accedeixen a l’estació eren l’espai per a jugar a pedra, paper i tisora. Qui 
arribava abans a dalt guanyava.  De joveneta, en aquelles escales, sota la mirada intermitent dels 
meus pares, el teu avi Pere em festejava i jo em deixava.... 

 
Recordo al detall una fotografia dels meus avis en aquelles escales. Havíem fet més de la meitat del viatge. 

Parats a la Font Picant, tant la meva mirada com la de la meva àvia es fixaven en l’estació. A quin ús es destinaria ara? 
La veu del record de la meva àvia va tornar a sonar amb el xuc-xuc del tren. 

 
T’has fixat que totes les estacions són iguals?  El meu pare em deia que s’havien dissenyat 

sota les “mateixes característiques” i que la de Sant Feliu era la més gran de totes, més que la de 
Girona. El disseny estava tan ben pensat que l’edifici del taller i la nau on dipositen les locomotores 



velles tenen la mateixa façana que l’edifici de l’estació. 
L’explanació dels terrenys s’havia adjudicat a una empresa de Barcelona però la prosperitat 

de la indústria del suro de la comarca, que atreia molta mà d’obra, va fer que vinguessin obrers 
d’altres províncies, sobretot de Huesca, com l’Angelina. Jo tenia nou anys i ella set. Nosaltres 
veníem d’Aguinaliu i ella de Broto. Els nostres pares van treballar junts en la construcció del 
ferrocarril. Acabades les obres el seu pare es va formar com a guardaagulles i el meu com a Cap 
d’Estació, perquè sabia escriure i llegir. La meva mare estava molt orgullosa d’ell. Deixar la seva 
família i les seves terres havia estat trist però al final havia valgut la pena. 

Al principi de viure a l’estació teníem tots una sensació estranya. No teníem veïns però 
sempre hi havia gent. Ara et serà difícil d’imaginar però en aquells temps l’estació quedava 
allunyada de la vila. El nucli més poblat era el carrer de Joan Maragall, que abans es deia de la 
Procesión. El barri que veiem avui es va construir anys més tard de la inauguració del tren. I 
l’Angelina va ser una de les primeres veïnes. 

 
Feia uns dos anys que la pobre Angelina havia mort. La recordo bé, amb aquells ulls foscos que li contrastaven 

amb el blanc dels cabells, sempre curosament recollits. I recordo els seus pastissos. Moltes tardes havíem berenat totes 
tres a casa l’àvia. Sempre feia uns pastissos exquisits. Era una amant dels dolços i de la xocolata, cosa que a mi no 
m’importava. 

Ens havíem aturat a l’estació de Castell d’Aro. Un professor mirava el Carrilet amb els seus alumnes. Havien 
sortit de classe perquè afirmava que estar allà era història. “No seria història si s’hagués construït de via ampla”, va dir 
algú, ressentit. 

 
“Ferrocarril de San Feliu de Guíxols a Gerona, Primero en España de 75 centímetros”, 

deia la portada principal del número extraordinari de El Noticiero, el dia de la inauguració, el 30 de 
juny de 1892. Ja hi havia hagut controvèrsies en el projecte inicial. Els ganxons fincats a Barcelona 
defensaven la via mètrica per a poder-lo enllaçar amb la línia Barcelona-França. Però les 
investigacions de Don Enrique Hériz, que havia viatjat fins a Bèlgica i Alemanya per estudiar 
detingudament el cas, emparaven que els setanta-cinc centímetres s’adaptarien millor en el terreny. 
Així ho decretaren les Corts: “Se autoriza al Gobierno de S.M. para atorgar a D. Juan Casas y 
Arxer la concesión de un ferrocarril económico de 75 centímetros de ancho, que partiendo de San 
Feliu de Guíxols y pasando por Castillo de Aro, Llagostera, Cassá de la Selva, Llambillas, Quart y 
La Crehueta, termine en Gerona, junto la estación de la línea general de Tarragona, Barcelona y 
Francia”. 

Vés per on! La dificultat del terreny i el cost de les obres, seixanta mil pessetes per 
kilòmetre en el cas de via estreta en contra les cent mil per la via ampla, va  determinar que el 
Carrilet, un ferrocarril nascut per subscripció popular, fos el primer de setanta-cinc centímetres! 

Potser no s’enllaçava amb França però  els 75 centímetres mai van impedir que el Carrilet 
fos “un senyor” ja que s’adaptava  a les necessitats dels viatgers. Quan era necessari s’ampliaven els 
trens o es modificaven els horaris. Es donaven permisos per facturar mercaderies i equipatges a 
Tarragona, Barcelona i França. I des de les estacions de San Feliu, Castell d’Aro, Llagostera i Cassà 
de la Selva es podien comprar bitllets “combinados” amb altres línies.  

La Compañía cuidava molt els seus treballadors. Ja l’any 1906 s’anticiparen al que seria 
avui la Seguretat Social: van establir un reglament per concedir jornals en cas de malaltia o 
accidents laborals, tot al seu càrrec.  

El tren va canviar la vida de molts. No sols de treballadors com nosaltres, que un dia 
deixaren casa seu en busca de treball i benestar, sinó també pels guixolencs. Abans del tren jo no 
havia anat mai a Girona però el meu pare sí. Quan hi anava no el veia en tot el dia. Sortia de Sant 
Feliu a les tres de la matinada amb galeri, una espècie de tartana tirada per dos o tres cavalls. I no 
tornava fins a les dotze de la nit, cansat del llarg viatge sovint incòmode, perquè dins el galeri hi  
podien anar fins a setze persones. Però venia content perquè així dormia a casa. 
Amb el tren, depenent de les maniobres a les estacions, es tardava una hora i mitja o dues. El tren 
era més ràpid, còmode i també més barat. En canvi ara… mira. 
 

El seu dit índex va assenyalar un cotxe que ens estava avançant. El Carrilet havia quedat enrere, cosa que era 



fàcil: la seva velocitat màxima autoritzada era de 35 km/h.  
 
Avui és com si el Carrilet hagués perdut la seva joventut però llavors representava tota la 

modernitat. Durant el primer any va transportar 4.677 tones de mercaderies i 82.454 viatgers. Tant 
era l’èxit que només cinc mesos després de ser inaugurat va necessitar augmentar el nombre de 
cotxes de viatgers.  

El transport de mercaderies també va augmentar amb el ramal del port. Encara que els 
mercats més importants eren els de Londres i Hamburg l’explotació del suro havia arribat a França, 
Àustria, Hongria, Suïssa, Polònia, Itàlia, Dinamarca, Estats Units d’Amèrica, Canadà, Cuba, sud 
Amèrica, Austràlia, Japó… El port, una vegada inaugurat el tren, va ser el pròxim objectiu del 
poble: l’altra via de comunicació perseguida pels guixolencs vuitcentistes. 

L’any 1904 el Rey Alfonso XIII posava la primera pedra. Des de l’Edat Medieval hi havia 
un intens trànsit portuari. Com que Girona no tenia mar s’utilitzava com a port la badia de San 
Feliu. Fins i tot se li havia concedit un Consolat de Mar propi i una llotja.  

El port va canviar el perfil natural de Sant Feliu i el seu dia a dia. Ja no veuria més els carros 
dels traginers que transportaven les mercaderies fins la platja, ni els homes carregant-les a pes fins 
la gavarra, la barqueta que les embarcava a la nau. També va desaparèixer  la part de la platja plena 
de sacs que esperaven per embarcar.  

La construcció del ramal del port es va fer llarga. Amb un trajecte de sols 1.076 metres va 
comportar varis estudis de traçat de la via i varies expropiacions. Després d’estar aturada tres anys 
esperant la sentència del Tribunal Suprem finalment es va inaugurar el 1924. El ramal partia de la 
estació fins el port, on havien construït un gran magatzem per a facilitar la càrrega i descàrrega. És 
la nau que hi ha prop la llotja de pescadors, li diuen el Tinglado.  

El senyor Casas va morir un any abans de la inauguració del ramal. Fou una pèrdua molt 
sentida. A casa, el meu pare va estar silent durant tres dies. 

Amb  el tren i el port Sant Feliu ja mai més seria el mateix. S’obria al món. Milers de tones 
de blat per abastir la província arribaven al port de Sant Feliu i eren transportades amb el Carrilet 
fins a Girona. Milers de tones de suro procedents d’Extremadura i d’Andalusia arribaven en tren des 
de Girona. El seu destí: les fàbriques de Sant Feliu. 

El discret temor i el desconeixement que abraçava l’aventura d’impulsar i fer possible un 
transport ferroviari desaparegué la primera vegada que el fum va ennegrir part del cel de la vila. 
Per a la inauguració es van declarar dos dies festius i es van programar un conjunt d’activitats per a 
celebrar l’arribada del tren, sufragades també per subscripció popular. 

El 29 de juny, per sant Pere, mossèn Jaume acompanyat per dos escolanets vestits de gala va 
oficiar la benedicció de la línia. Havien sortit de l’Ajuntament els agutzils, els serenos i una banda 
de música. Darrera d’ells els acompanyava, ben mudat, tot el poble. Des de la finestra de l’habitació 
dels meus pares veia com s’acostava aquella gentada. Acabaven de tocar les sis de la tarda. Recordo 
que estrenava les sabates de xarol i la meva mare m’havia recollit els rínxols amb un gran llaç, que 
feia joc amb el vestit blau, la meva única peça elegant. També la mare i els meus germans vestien 
amb el millor que tenien. El meu pare portava l’uniforme de Cap d’Estació, sempre perfecte i 
estrictament revisat per ma mare. Jo estava contenta perquè l’endemà viatjaríem en el primer 
trajecte Sant Feliu-Girona, tots excepte el meu pare, és clar, que neguitós i excitat esperava  el 
moment de donar pas a la primera sortida del tren. 

Hi havia un ambient festiu, els somriures es contagiaven. Els carrers més cèntrics exhibien 
ornamentacions molt acurades. Carrers, places i passeigs estaven envaïts per una riuada de gent i el 
cor “Gesoria” va fer un concert davant del domicili del Sr. Casas. 

El Carrilet va fer el seu primer viatge de matinada, quasi a negra nit. Era el 30 de juny de 
1892. Una banda havia despertat a tot el poble. Els meus ulls, plens de lleganyes, veien com 
s’acostava una munió de gent. Amb la meva mare i els meus germans pujaríem per primera vegada 
en aquell tren desconegut però que tant la meva família com moltes altres farien seu. L'andana era 
un escenari amb color i moviment de barrets i mocadors. Més d'un tenia llàgrimes als ulls. A les 
5.01 hores el meu pare va donar el senyal. Va ser llavors quan aquell xiulet va fer callar, per un breu 



instant, a la multitud. Un contundent silenci ràpidament trencat per crits d'alegria. Abraçats per una 
esperada fumera, la veu del tren ens confirmava que allò no era un somni. 

 
Una xiulada va ressonar. Amb uns ulls petits i tristos la meva àvia Maria va treure un paper vell del seu 

moneder i curosament el va desplegar. Era un full de periòdic, concretament la portada principal del número 
extraordinari del El Noticiero, del dia de la inauguració del Carrilet. En lletres majúscules vaig poder llegir: 
“Ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Gerona, primero en España de 75 centímetros. ¡¡ Loor a los iniciadores!! ¡D. 
Juan Casas y D. Enrique Hériz! ¡Gloria al pueblo de San Feliu!”. 

Una multitud envaïa l'andana. No hi havia ni barrets ni mocadors, tan sols algun trist i malenconiós 
aplaudiment. Havíem arribat al final del trajecte.  
 

   
              Imatge: Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols (AMSFG) 
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            Notes sense importància a l'entorn de Juli Garreta. 
 

Aquest escrit sobre Juli Garreta no té cap pretensió erudita. Tan sols vol ser una plasmació 
breu del gust pels records curiosos, enllaçats sense massa lògica al llarg d’una conversa d’amics, 
mantinguda recentment a l’Empordà. 

Migdia del dissabte 30 de novembre. Es fa bona la dita: “Per sant Andreu, o pluja o neu; o 
fred molt greu”. Sobre la platja de l’Almadrava de Roses mirem, ben abrigats, la badia. La tramunta 
forta ens colpeja la cara. De poca cosa serveixen les bufandes de llana. El vent de nord ens avisa. 
S’ha acabat  la tardor. D’esquena als edificis, la vista del mar impressiona. Seguint amb els ulls la 
direcció de les ones, oscil·lants i arrissades, en un dia molt clar, albirem al fons de altre braç de la 
rada les ombres aquoses que es confonen amb els contorns d’Empúries i l’Escala. Ensumem la 
salabror del mite del mediterrani. Trepitgem terra plana de l’Empordà, l’imaginari col·lectiu forjat 
per les lletres dels Brunet, Maragall, Pla, Fages de Climent ... 

Trenquem el silenci de la badoqueria per entrar als cotxes. A la nostra edat ... Enfredolits, 
ens afanyem per arribar a can Batlle de Garriguella. Al voltant d’una taula allargada i d’un dinar 
passable enraonem d’antigues veus llegides o explicades referents als lletraferits creadors de la 
fantasia del lloc. Un company recita de memòria versos d’exaltació a l’Empordà! 

Amb aquestes, incorporo un nou punt d’opinió: “També hi van contribuir-hi els músics, en 
la sublimació de la natura. Juli Garreta, per exemple”. 

I així, durant una bona estona de sobretaula descabdellem històries menors del gran músic 



guixolenc. Parlem del que va escriure Josep Pla de la sardana Nydia, “la millor sardana que mai 
s’hagi escrit en aquest país, una pura meravella”, segons el pianista Marià Vinyas. Resulta, doncs, 
que Garreta la va improvisar a Roses, inspirat per la presència d’una bella peixatera rosinca, que hi 
va conèixer. Al Garreta enamoradís no era la primera vegada que li passava. Una dona maca, ben 
plantada, era digna d’una bona peça musical. Juli tenia l’estranya habilitat de processar ràpidament 
la imatge externa, l’objecte, a base dels sentiments i les emocions, per transformar-la interiorment 
en una representació musical harmoniosa. Era la seva realitat. El seu món. Objecte i subjecte 
sublimment identificats. 

Però, esclar, una sardana així exigia un títol adequat, exòtic. Una paraula nova, única. I la va 
demanar al savi guixolenc Rafael Patxot, que d’això en sabia molt. “Nydia”, li va proposar el 
mecenes amb un punt de fina ironia, per temperar l’ardor apassionat del músic. I, efectivament, 
Nydia va ser el nom de la sardana. 

Coincidim plenament amb els tertulians a afirmar que de Juli Garreta ja està tot dit o escrit. 
Almenys ens ho sembla. No hi ha memòria viva. Fa massa anys de la seva desaparició, i és fàcil 
repetir-se. 

Sabem que el rellotger de Sant Feliu era  supersticiós, com tants altres ganxons. A 
començament de setembre de 1925, per santa Màxima, Juli va anar a la Festa Major de l’Escala. Hi 
havia bones cobles, com La Principal de la Bisbal, i sardanes a dojo. La perspectiva de fer-hi algun 
bon àpat de peix guisat també el devia atraure. En efecte, un d’aquells vespres va anar a sopar amb 
els amics músics a la fonda de cal Gambo. Un cop entaulats, Juli  -acostumat a treure’n comptes- va 
numerar els comensals. Eren tretze. El número de la mala sort! Ell, entre sorneguer i suspicaç, va 
deixar anar que el número fatídic d’entaulats podia portar mala sort a algú dels presents. La mort, 
potser? 

Fos com fos, dos mesos després -a mitjan novembre- Juli Garreta es va trobar malament. 
Semblava que era la grip. Però no. Va ser alguna cosa més greu. El fet és que el dia 2 de desembre, 
a les tres de la tarda, va morir a casa seva del carrer dels Arbres.                   

Els músics i els treballadors de la fonda de l’Escala varen recordar l’estigma dels “tretze” 
entaulats? La mort del músic va ser l‘acompliment fatal d’aquell mal auguri? No ho sabem pas. 
Però l’anècdota ha arribat fins als nostres dies. 

Una amiga recorda que la seva mare li explicava amb pèls i senyals l’enterrament de 
Garreta. La mare tenia llavors deu anys. I amb una amiga, van anar tota l’estona al darrere el seguici 
del dol, fins al cementiri. L’enterrament va ser una gran manifestació de dolor. Un acte patriòtic 
imposant, solemne, inoblidable. La ciutat tota va sortir al carrer formada en doble filera per veure 
passar un seguici llarguíssim, inacabable de personalitats d’arreu de Catalunya que acompanyava a 
la darrera estada les seves despulles mortals. Tota la societat ganxona, com tot Catalunya, plorava. 

Tanmateix, Gaziel hauria preferit una altra mena d’homenatge final al seu estimat i amic 
íntim. “Pel meu gust –perdoneu- l’enterrament de Garreta hauria consistit en alguna cosa semblant a 
una protesta triomfal. Jo hauria embolcallat el cadàver en un blanc sudari, res més, per posar-lo 
després sobre uns baiards teixits amb branques de suro i pins, els dos arbres que dóna la nostra terra, 
el seu incomparable tint verd-i-gris sobre blau marí. Imagineu-vos això: la població en festa. Tota la 
gent pels carrers, balcons i finestres. Domassos vermells, grocs i verds, com una tarda de Corpus. 
Un dia radiant, un cel sense un núvol”. 

Ens consta, d’altra banda, que Garreta va morir obsessionat per composar una peça 
dramàtica per al teatre líric, sobre un llibret que havia d’escriure Gaziel. L’escriptor ganxó, que no 
ho veia gens clar, li proposava que provés amb altres textos, de Maragall -Nausica- o de Pou i Pagès 
–L’endemà de bodes. 

L’escriptor guixolenc no se n’adonava que Garreta només es podia inspirar en el mite de la 
seva ciutat nadiua de la Costa Brava -Una vila del vuitcents-, que, molt més tard, va escriure Gaziel. 


