
 

 

 

 

 

 

Lletres Guixolenques 
n.5, juny de 2014 



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 cinquè número de Lletres Guixolenques 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 (IV). Pàgines més endavant hi ha el capítol quart de la traducció realitzada per Tomàs 
Rosés de Les ruïnes del meu convent (cap.V), de Ferran Patxot. 

D’Agustí Calvet “Gaziel” el text dels Goigs de Sant Feliu de Guíxols en la versió impresa 
el 1952 (darrera versió de les dues que aquest autor va escriure), que ha de servir de referència i 
d’orientació per als articles dels autors d’aquest número. 

 De Salvador Albert, una selecció de poemes extrets del seu recull Les hores que tornen de 
1919. 

Quant a textos d’actors actuals, publiquem els d’una sèrie d’autors de Sant Feliu de Guíxols, 
que, amb motiu de la commemoració durant el present any del cinquantè aniversari de la mort de 
Gaziel, fan una valoració de la primera obra catalana d’aquest autor que fou publicada en primer 
lloc, abans d’altres textos que Calvet havia redactat a Madrid. Es tracta del Goigs de Sant Feliu de 
Guíxols. 

L’Àngela Ribas revisa amb una prosa poètica els records del seu  primer contacte amb 
aquell text de Gaziel i comenta frases fetes, locucions i estratègia narrativa de l’autor guixolenc. 

Josep Cullell-Ramis estableix una comparativa entre els dos textos que han perdurat dels 
Goigs: una versió inicial, mecanografiada que l'autor arribà a distribuir entre amics i coneguts, el 
1951, i la versió definitiva, impresa el 1952. La presència de les dues versions permet l'especulació 
sobre les raons ideològiques i/o poètiques que dugueren l'autor a realitzar canvis en el primer 
redactat. 

Joaquim Pijoan comenta fragments del Goigs, dividint-los en diferents parts, i ho fa a la 
llum del context social i polític en què Gaziel va redactar-los. Pijoan acaba fent una breu referència 
a la presència creixent que l'autor guixolenc està agafant, sobretot en la premsa actual del país, 
alhora que en lamenta opinions que no li semblen prou fidels a l'obra de Gaziel. 

Toni Sala dibuixa el lligam entre els Goigs i el paisatge físic i humà que els fan possible, 
que són la referència espiritual de Gaziel i que en declarà a bastament la seva estimació. Una 
estimació que es manté ferma malgrat l'abaltiment que li comporta la situació política, humana i 
cultural del país i d'aquell moment, i que compensa amb una indeclinable esperança en un futur que 
ha de ser millor, tant per al país com per a la seva pròpia obra, que inicia, ara, en llengua catalana. 

Joaquim Molas desgrana, en un text breu, extret del llibre Gaziel: l'home és el tot 
(Conferències Any Gaziel 2007), unes consideracions sobre el procés que portà a Gaziel a escriure 
els Goigs i les especials característiques d'aquest poema en què queden paleses intencions i 
estratègies literàries. Amb elles l'autor basteix tal poema i és l'inici de la construcció del que Molas 
qualifica de mite guixolenc, que, a la fi, aboca a la sorpresa d'una elegia adobada amb notes 
poètiques d'una l'esperança. 

Narcís Comadira explica en el seu text les impressions i la sorpresa per la primera lectura 



dels Goigs, sobretot pel caràcter d'evocació que comporten, així, com també, l'estimació i nostàlgia, 
que Gaziel hi lliura i encomana, per un Sant Feliu de Guíxols que encara ocupa un lloc preferent 
l'ànima de l'escriptor guixolenc. Comadira, igualment que altres autors, acaba destacant la nota 
d'esperança que els Goigs en els versos finals expressen. 

Finalment, com a autor novell guixolenc, publiquem un text bell, de sentida inspiració de 
l'Íngrid Duch, que realitza mirades que un dia també iniciaren Gaziel en la identificació i en 
l'estimació d'un paisatge, d'una gent, d'un país. L'Íngrid acaba el text amb la sinceritat d'un apunt 
fresc i inesperat, que fa les delícies del lector. 
 
 
 
 



 

                                                                                                                    

                                         

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 (IV) 
 
 

L’arquitectura. 



 
 
 Però allà on més directament se revela l’influéncia dels romans és en l’Arquitectura, en l’art 
que com a més pràctica, més s’emmotllava a l’ànim llur. 
 En general podem dir que cap dels tipus d’edifici consagrats per la Hèl·lade a fins 
determinats, deixa de tenir a Roma el corresponent similar, sinó la còpia més o menys fidel, ja 
derivi aquesta d’ensenyaments etruscos o sigui directament importada per els artistes grecs: aixís els 
temples, els teatres, les palestres i els circs romans són fonamentalment i per damunt de secundàries 
variants, els temples, els teatres, els gimnasis i els estadis hel-lènics.  L’art de bastir comença, 
doncs, com a concepció purament estètica, el mateix procés que hem observat en l’escultura i si les 
dimensions creixen sens treva, si el dòric degenera o queda substituït per el toscà i si els tres ordres 
se transformen, se compliquen i combinen, podem considerar-ho tot plegat com evolucions naturals 
i inevitables, inherents a la seva pròpia vitalitat; lo que li procura, però, una distinció essencial i que 
junt amb alienes aportacions arriba lògicament a influir la forma externa, són la seva interna 
estructura i els seus procediments constructius. Ací és, en efecte, on positivament radica una 
originalitat incontestable, que cal aplaudir sense reserves, malgrat no entri de ple en el domini de 
l’art. 
 L’arquitectura romana (i al-ludim naturalment a la imperial) està informada per dos principis 
distints: la satisfacció d’unes necessitats colossals i l’afany de mostrar palesa la opuléncia d’aquells 
sobrevinguts de la fortuna. Aquesta opulència és la que’ns escauria de considerar-la condensada en 
la riquesa d’aquells capitells on s’hi combinen principalment l’acant i els caulícies del corinti amb 
les volutes del jònic, capitells anomenats compostos i que amb igual exactitud en podriem dir 
imperials; aquelles colossals necessitats són les que portaren als artistes o millor, als enginyers 
romans, a crear les bastides immenses i ferrenyes, on aprofitant els arcs i voltes de l’Etrúria, 
adulterant els ordres grecs en llurs proporcions i ofici i adoptant procediments de gènesi no gaire 
coneguda, hi agençaren en unes els peristils i sales per a habitament dels prínceps o les naus 
espaioses de tribunals i llotges, hi abocaren en altres els torrents dels aqüeductes per a banys i 
passatemps dels desvagats o hi escalonaren, com en l’Amfiteatre, els pedrissos de les caveae per a 
divertiment del poble rei. 
 
         L’Amfiteatre. 
 

Permeteu-me que m’aturi un moment en l’edifici que acabo d’esmentar, glòria de l’iniciativa 
dels Flavis i tipus característic que enclou i explica eloqüentment les aptituds del poble que’l bastí. 
Els romans ja havien construits a imitació de Grècia, dos teatres de pedra, d’un dels quals, el de 
Marcel, en resten encara part dels murs. Mes a l’espectacle bàrbar que tots ja coneixeu, li calia una 
disposició especial, amb proporcions escaients a una població nombrosa i amb una solidesa a prova 
de centúries. An aquest fí, l’arquitecte ajustà senzillament dos teatres, afegint-los per la paret en 
línia dreta de l’escena; suprimí després aquesta i resultà un conjunt de planta el-líptica, al mig del 
qual l’orquestra’s tornà plaça obirable igualment dels quatre vents. Aquesta fou sa composició 
general. Per a la seva execució, les pilastres de rajola s’arrengleraren en concèntriques sardanes; els 
buits de llur interior s’ompliren de pedres i ciment en ben compacta barreja; al llur damunt, de pis 
en pis, i mitjançant l’emmotllament de cintres de mig punt, s’hi anà dipositant el mateix 
conglomerat, que ho lligà tot dins d’una massa homogènia i així quedà aixecat un monument, que 
segons la frase justa d’en Viollet-le-Duc, és ni més ni menys que «un monòlit artificial». Per 
acabar-lo d’enllestir els decoradors hi ajustaren amatents els placatges de jaspi i marbre, hi 
aplicaren les pintures i’ls estucs i hi distribuiren les estàtues. En el parament de carreu de l’exterior 
s’hi superposaren com un postís, com un senzill ornament, els tres estils de Grècia i en els forats de 
dalt de tot s’hi fermaren finalment els pals ferrenys, sostenidors del velarium. 

El monument complet constituí i constitueix encara avui l’expressió més justa de lo que fou 
l’acció llatina. Moltes de les altres construccions tenen, com dèiem, llurs precedents en l’art hel-
lènic, mestre prestigiós, de qui, si no escoltaren sempre les lliçons en quant a dimensions i 



senzillesa, les respectaren ben sovint per lo que afecta a proporcions, disposició i aspecte. 
L’Amfiteatre, al contrari, començà per correspondre a unes usances de crueltat oriental o etrusca, 
pels grecs no compartida i resultà característic, tant per l’objecte al qual se’l destinava com per 
l’obra en si mateixa. Aquella tàctica amb que sabé Roma en tants de casos assimilar-se pobles, 
l’emprà ací brillantment, assimilant-se elements arquitectònics forasters i creant amb ells el conjunt 
original d’eixa bastida. Però’l seu talent, pràctic ans que tot, no esclata pas principalment en la 
disposició especial d’un pla senzill, ni en l’adaptació d’aquells elements a una alçada i dimensions 
fins allavors no intentades, sinó en la tècnica de l’obra, en lo ràpid de la seva execució i en la 
solidesa que tan bé lliga amb son aspecte i de que’l temps n’és testimoni. El Coliseu és el triomf de 
la volta construida per procediments expeditius; és l’apoteosi de l’enginyeria romana i el tribut 
artístic dels sotmesos enlairat a la categoria de trofeu etern i d’imatge imposant i suggestiva de la 
grandesa imperial. Tal com l’esperit assenyat del Dret de Roma perdura en molts de còdics d’avui 
dia, l’Amfiteatre s’aixeca encara prou complet per esguardar-hi la procedència de molts de nostres 
medis constructius; lo que l’ha  mutilat no són pas estades les cremes, invasions, terratrèmols o 
tempestes, sinó la seva mateixa perfecció, la bonesa de sos materials, i aixís com la llengua de sos 
propis constructors tingué prou força per a engendrar una part dels moderns idiomes europeus i per 
a influir en els altres, ell fou mina de metalls i marbres en els segles obscurs de l’Edat-Mitja i 
obrint-se un flanc durant la febre del Renaixement, donà l’existéncia amb sos carreus a més d’un 
palau immens i esplendorós. 
 
 
Coses d’Itàlia. Estampa d’en Octavi Viader. Sant Feliu de Guíxols, 1925. Segona Edició. p. 21-26 
 
    



                     

                                                              
 

Les ruïnes del meu convent 

      
                            traducció: Tomàs Rosés i Pijuan 
 

CAPÍTOL V 
El meu deliri; les dones bondadoses.- Com vaig recobrar la raó 

 
Vaig tenir un son llarg i agitat. No podria explicar-lo si per fer-ho hagués de recórrer solament als 
vagues records que va deixar a la meva ment; però provaré de fer-ho acudint al que van dir-me’n les 
persones que m’envoltaven. Vaig somiar que pugnava per fer-me obeir pel meu cos. La impotència 
a la qual estava reduïda la meva voluntat, en lloc de desanimar-la era un agulló incessant que li feia 
repetir el seus esforços, indignada de veure’s agafada. Els repetia contínuament, no manifestant-se 
mai rendida, sinó sempre acarnissada amb qui havia estat el seu vassall submís i ara era rebel i 
obstinat. A ella oposaven els meus membres una resistència invencible. El terme d’aquesta lluita 
tenaç va ser que li produïren al meu cos unes convulsions terribles que van fer necessaris els auxilis 
dels que m’envoltaven. Aquests em van semblar homes de faccions dures, de rostres colrats, 
enemics de refresc que acudien en socors dels meus membres ja vençuts. Vaig voler rebutjar-los; els 
vaig mirar amb ira, i en veure que s’unien amb el meu contrari per combatre’m, vaig redoblar furiós 
els meus esforços contra tots ells. Poc abans a penes podia lluitar contra mi mateix; però ara 
desafiava el meu cos i els seus auxiliars, i els espantava  tots. Però van ser més forts que jo, i em 
van subjectar. Aleshores, arribat al súmmum de la meva exasperació, i fent un esforç extraordinari, 
vaig rompre les lligadures de la meva llengua, i vaig fer un crit que va sorprendre els meus 
perseguidors. 

A aquest crit el va seguir una espècie de treva. 
Content en aquell moment d’haver recobrat una facultat tan estimada, només vaig pensar d’usar-

la vessant sobre els meus enemics un torrent d’injúries. Els vaig anomenar malvats, covards i 
brivalls, que no s’avergonyien de batallar contra un home sol. Vaig esprémer el fel del sarcasme, els 
vaig insultar, i els vaig retreure tota la lletjor del seu oprobi. Però ells no van fer cap cas a les meves 
paraules. 

Convençut que per aquest camí no avançava gens, vaig callar; i gradualment em vaig anar 
assossegant. Cosa estranya! Aquells homes que tan odiosos m’eren, i que vaig tenir por que  
s’acarnissessin en mí en veure’m rendit, tal era la força amb la qual em comprimien entre els seus 
braços de ferro, aquells enemics poderosos, van cedir a mesura que jo cedia; i quan em vaig haver 
calmat totalment, em van dirigir alguna mirada, més aviat de compassió que d’enuig, i es van 
enretirar en silenci. Un d’ells fins i tot va humitejar-me la boca amb una cullerada d’una beguda que 
em va semblar balsàmica: cosa que li vaig agrair en l’ànima. 

Vaig decidir, doncs, estar-me quiet mentre romanguessin a la vista aquells éssers tant forts com 



generosos. Però no per això vaig renunciar al meu intent: al contrari, estava decidit a fer una nova 
prova per sotmetre els meus membres. Però aquesta vegada vaig anar per parts. Vaig voler primer 
moure una mà. De veritat que esperava alguna resistència, i vaig quedar ple d’admiració en veure 
que la meva mà es movia. Vaig fer noves proves amb els peus, amb els braços, amb el rostre, amb 
tot el meu cos: i no podré expressar l’alegria que es va apoderar de mi en percebre que era obeït. 
Vaig sospirar profundament, i em vaig posar a sanglotar, vessant una abundant ploradissa. 

Una vegada més van envoltar el meu llit moltes figures, imponents unes, i menys temibles 
d’altres; però cap no em va fustigar; em van mirar guardant un respectuós silenci; van eixugar les 
llàgrimes ardents que corrien per les meves galtes; i, tement sens dubte molestar-me, es van abstenir 
de dirigir-me la paraula. Aquesta atenció va acabar perquè es guanyessin el meu afecte. Vaig poder 
entregar-me a tota l’expansió dels meus sentiments, sense donar-ne comptes a ningú. Celebrava la 
reconquesta del meu poder; feia a cada moment noves proves de la meva força de voluntat, i 
m’entusiasmava en veure la promptitud amb què eren executades les meves ordres. 

Satisfet de mi mateix, vaig mirar amb la més gran indiferència tot el que m’envoltava. No feia 
cas de res. No em queixava, ni m’importunaven. Per altra banda tot em resultava desconegut, coses 
i persones: ni unes ni altres m’agradaven ni em repugnaven. Quan m’oferien alguna beguda, 
callava; i si insistien, la prenia. 

Des que em vaig haver manifestat dòcil, es van allunyar per no tornar més aquells homes amb els 
quals havia lluitat, i en el seu lloc comparegueren dues dones que em donaven mostres d’un interès 
molt viu. Alguna cosa s’ha guanyat, vaig dir-me. I mirant-les em vaig posar a riure. Seguia tots els 
seus moviments, i quan s’aturaven, sense dirigir-los la paraula, tornava a la meva rialla. Els homes 
s’havien mostrat, en prestar-me els seus serveis, tan freds com jo en rebre’ls; no feien cas de les 
meves paraules, ni dels meus gests, ni del meu silenci. En canvi, vaig observar en les dones una 
cosa estranya: es tranquil·litzaven i quasi em somreien quan jo romania callat i atent; i pel contrari, 
s’afectaven dolorosament amb la meva rialla. De manera que la meva seriositat les posava alegres, i 
la meva alegria els produïa tristesa. Per no afligir-les, vaig deixar de riure. Aquesta 
condescendència meva em va valdre de la seva part les atencions més delicades. En el moviment 
dels meus llavis coneixien si tenia set, i em presentaven tot seguit una beguda que jo trobava 
temperada i refrigerant. Eixugaven la suor del meu front, i regulaven la llum, fent que no em 
molestés una viva resplendor, ni que la foscor m’impedís de registrar-ho tot. Moltes gràcies, bones 
dones, em deia a mi mateix. Havien adoptat el sistema de no dirigir-me mai la paraula. Assegudes i 
silencioses, feien les seves labors en bona companyia, s’aixecaven quan volien servir-me, i tornaven 
a les seves coses. 

Una d’elles, la més jove, amb mirava amb més freqüència, i es mostrava més tendre amb mi i 
més sol·lícita. Quan feia falta alguna cosa, sortia de seguida, i tornava poc després molt lleugera i 
afectuosa. A vegades s’aturava una bona estona mirant-me, i de bona gana m’hauria posat a riure si 
no hagués tingut por d’incomodar-la. 

Així degueren passar alguns dies sense que el meu son s’esvaís. Un matí va semblar que 
desitjaven que deixés d’estar estirat al llit, i que m’hi incorporés; i així ho vaig fer. Després 
m’oferiren, no només begudes, sinó també menjar, i els vaig prendre. Un altre dia foren més 
exigents, i van voler que em vestís i em llevés. Em trobava tan bé, que em va costar molt d’obeir-
les, i va ser l’única vegada que em vaig queixar del seu tracte; però la jove va insistir amb tanta 
amabilitat i dolcesa que no em vaig poder negar als seus desitjos. De bon principi van haver de 
sostenir-me entre les dues; però ràpidament vaig agafar gust a passejar-me, a seure’m, a obrir els 
porticons, i en mirar la volta blavosa del firmament. 

Alguna vegada van venir a visitar-me diversos desconeguts, un en particular que sempre 
m’agafava de la mà i m’observava molt; però a tots els rebia amb molta fredor; i no manifestava 
alegria sinó en veure’m acompanyat d’aquelles dues prudents dones. 

En el tombant d’una tarda en què feia un temps deliciós, van instar-me per a què sortís amb elles 
a prendre la fresca, a la qual cosa no em vaig fer pregar gens. Vam travessar un rierol, vam agafar 
un camí solitari, ens vam aturar en el vessant d’alguns turons, i finalment arribàrem a una ermita 
que les dones anomenaren de Sant Amans, preguntant-me si hi havia estat alguna vegada. Em van 



mirar com si esperessin que aquest lloc suscités en mi algun record, i en veure que no, entristides es 
van posar de genolls, i xiuxiuejaren algunes paraules. Jo vaig imitar la seva actitud, i em vaig 
aixecar quan elles ho van fer. 

A la tornada vam agafar un camí diferent que ens va conduir a la falda d’una muntanya, la 
vessant de la qual anava a parar al mar. L’horitzó era clar. Les ones llepaven suaument les roques 
que no eren molt lluny, als nostres peus. La fragància de l’olor de la ginesta i del romaní donava al 
voltant nostre una olor balsàmica a l’aire que respiràvem. Vaig voler asseure’m sobre l’herba i elles 
van fer el mateix. Aquell paisatge tenia sens dubte algun poder sobre la meva ment, ja que el vaig 
contemplar amb una atenció que fins aleshores no havia posat en res. Em tenia encantada la fantasia 
tot aquell conjunt d’objectes, cadascun per si mateix agradable i encisadors en el seu conjunt; 
passava la vista de les roques al turó, del mar al cel, com si hi cerqués la fisonomia d’un amic 
absent. 

Es feia tard, i les  meves dues  companyes em van  dir que  ja era hora  de  tornar.  -- No, els vaig 
dir, encara no, amigues meves, tota vegada que estem molt bé aquí. No us agrada aquest lloc? El 
mar està tranquil i la nit plàcida. Teniu por que us renyin aquells homes? Jo els diré que heu estat 
amb mi, i callaran. Romanguem aquí, us ho prego, alguns instants més. 

Però aquells instants que jo demanava, i que no van poder negar a les meves súpliques aquelles 
excel·lents dones, es van convertir en una hora. Al meu costat estava asseguda la més gran de les 
dues, i la més jove s’havia col·locat als seus meus, amb el cap reclinat sobre els seus genolls, en 
actitud de qui dorm; encara que en realitat no dormia, ja que la vaig sorprendre a vegades mirant-me 
tristament. 

Tal vegada m’hauria cansat aviat d’aquesta escena nocturna, si la lluna no hagués vingut a 
animar-la esquinçant uns celatges. La seva llum va traçar en la mar uns riells platejats, i em va fer 
descobrir una vela blanca i solitària molt a prop de la platja. 

-- Anem-nos-en, que a l’ermita de Sant Elm faran el toc d’ànima, va dir la jove aixecant-se.  
I en efecte, va ressonar sobre el meu cap un so lúgubre i clamorós. 
Em vaig quedar immòbil. Una suor freda va inundar el meu cos. L’escena que tenia al davant 

vaig veure que es transformava de sobte i agafava us aspecte terrible. La vela blanca em va semblar 
un nàufrag que lluitava amb la mort.--Socorreu-lo, socorreu-lo! Vaig cridar de manera espantosa i 
em vaig aixecar per llançar-me a l’aigua. 

--Manuel, Manuel! Exclamà la jove agafant-se fortament als meus genolls. 
Vaig caure creient que m’havia precipitat en els abismes de la mar. 
Poc després d’aquesta caiguda va ser quan verdaderament  em vaig despertar. Em vaig trobar 

dintre de l’ermita de Sant Elm, estirat al peu de l’altar, i vaig conèixer l’Adela, la seva mare, els 
meus oncles, el metge i el vigilant de Sant Elm, que tots havien acudit. 

--Pobre noi! va dir el vigilant vivament commogut; tan jove, i ha perdut la raó. 
--Perduda la tenia, va respondre el metge, però acaba de recobrar-la. 
 

 
* * * 
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Llegint els Goigs de Gaziel 
 

Llegint la primera estrofa dels Goigs de Gaziel no puc deixar de sentir l’olor d’unes sabates 
acabades d’enllustrar. I és que Rafel Figueras, músic i sabater, veí de casa de tota la vida, 
acostumava a recitar-me-la quan entrava a la seva botiga per recollir un calçat amb soles noves o 
amb un recosit al taló. El meu primer contacte amb Gaziel, doncs, va ser des de l’oralitat més 
popular, dins aquell espai entranyable ple de  raspalls, betums, puntes i martells, del carrer Sant 
Martirià. I és per això que, encara després de tants anys, la lectura continua tenint aquella inevitable 
cantarella afinada, que sorprenentment es manté fins al final, com si el senyor Figueras fos qui  
recités les seixanta-set estrofes senceres. 

Gaziel avisa, ja des de l’inici, que el text és intencionadament divertit (en to de facècia, 
escriu!). Un to que és ben fàcil de reconèixer en diferents fragments, com per exemple quan parla 
de Patxot i, per qüestió de rima, el titlla de bruixot. Però al marge d’aquest joc de gràcia, cal tenir 
ben present que els Goigs contenen altres aspectes que són  d’especial interès. Atrau el llenguatge 
tradicional, viu i expressiu, tant el recull de locucions i frases fetes que hi desfilen —el xup-xup de 
la cassola, un saber fermar els gossos amb llonganisses, tot el que passa cada dos per tres o el fet 
de poder anar de vint-i-un botó— , com el gruix de mots que testimonien una època passada  —
barretades, catxassa ,tartanes—,  avui dia en recessió.  

Els versos heptasíl·labs, propis de les cançons i els romanços, li concedeixen l’agilitat 
necessària per recórrer la llarga galeria de personatges i punts geogràfics de Sant Feliu, repassar-ne 
la història dels últims anys, incidint en les dues rifes que va tenir la sort de viure la ciutat  (el suro i 
el turisme) i , amb un enginy ben esmolat, col·locar , amb hàbil estratègia, la falca d’un acudit, ja 
sigui per emfatitzar la picardia de l’amor, la gasiveria dels catalans o la poca devoció als sants. No 
hi falta un trenat de comparacions singulars, entre les quals destaquen les de Garreta i del mateix 



Marià Vinyas, a qui adreça els Goigs i amb qui busca la complicitat dels bons amics. Si bé el primer 
és com un reig, el segon és un pur trefí. Ambdós excel·leixen per la seva qualitat! Humor i  ironia i 
també un deix natural, familiar i afectiu.    

La facècia, tanmateix, pren un primer punt de seriositat en exaltar la categoria dels homes de 
cultura, que enorgulleix l’autor, i que fins i tot esdevé dramàtic en el moment que es lamenta de la 
seva pèrdua, així com de la maleïda guerra que havia d’estroncar uns anys d’esclat i de riquesa. És 
ben significatiu aquest fragment: la vella Europa és una olla/ tot desbarra, tot trontolla/i el boig 
se’ns ha endut el goig. Àcida i punyent  també és la crítica en referir-se a aquells que amb el seu 
conformisme no van saber mantenir tot allò que els seus predecessors havien aconseguit.  
Malgrat tot, tal com ha començat acaba, i amb un fi alè d’esperança augura temps millors, i, ja en 
l’última estrofa, torna a refugiar-se en la seva ciutat, com si s’hi reconciliés de nou. La coneix bé, 
sap com és i per sobre de tot se l’estima. Tant com aquells que un dia van aprendre de memòria els 
seus Goigs i van ser capaços de transmetre’ls a generacions més joves.      
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Els Goigs d’Agustí Calvet “Gaziel” 
 
 

Als cinquanta anys de la mort de Gaziel sembla indicat de fer algun comentari sobre el text 
(Els Goigs de Sant Feliu de Guíxols), que li serví per agafar embranzida per a la seva obra en 
llengua catalana. 

Hi ha algunes dades, al voltant de la redacció d’aquest text, que són interessants i que val la 
pena de destacar. 

En primer lloc, cal saber que el redactat inicial d’aquest llarg poema va ser acabat l’agost-
setembre de 1951 (aquesta serà la versió 1). Dic “inicial” perquè el text que acabà essent publicat 
(el 1952, a Madrid, per una editorial anomenada Aldus, i que anomenarem versió 2) és diferent, en 
alguns punts a aquella primera redacció inicial. 

Sembla ser que, el 1951, quan Gaziel acabà la primera versió del text, en repartí una còpia 
mecanografiada entre amics i coneguts. I, per les raons que sigui (segurament n’hi ha de polítiques 



—precaució política— i de literàries, òbviament) Gaziel decidí alterar aquesta versió 
mecanografiada a l’hora de publicar-la en aquella editorial. La revista Àncora, de Sant Feliu de 
Guíxols, però, publicà en el número 2.723, a l’agost de 2001, la versió mecanografiada inicial. Al 
final d'aquest text, el lector trobarà reproduïdes les dues versions mantenint, en la versió 1, només 
allò que va canviar a la versió 2. 

El poema està escrit amb un total de 67 estrofes (65 són quartetes amb rima del primer vers 
amb el quart i del segon amb el tercer, més dues estrofes a l’inici i al final del poema que tenen set 
versos cadascuna d’elles), dividit en tres parts. En la primera part hi ha un dibuix elaborat del 
paisatge social de Sant Feliu de Guíxols, podríem dir que, aquesta part, constitueix el canemàs 
d’allò que, un xic més endavant, arribaria a ser el contingut del llibre Sant Feliu de la Costa Brava. 
La base econòmica de la ciutat (la indústria surera), costums i tradicions, paisatges de rodalies, 
gastronomia i lleure... palesen les fites del que Gaziel considera i anomena la xauxa guixolenca. 

En la segona part hi ha una mena d’inventari humà que serveix escenificar pautes i nivell 
cultural de la ciutat de la mà, justament, d’aquella bonança econòmica. 

I, en la tercera part, hi ha l’emergència del desencís pel qual Gaziel admet i proclama la fi 
ineluctable d’aquella xauxa. Es tracta d’un lament carregat de determinisme sociològic per sota del 
qual hi respiren les tesis historicistes d’Oswald Spengler, que Gaziel coneixia bé i que li servia de 
criteri per entendre i analitzar la fi d’una època que ell tant estimava, però que, de la qual, no tenia 
cap altra opció que admetre’n el procés fatal que segueix tota col·lectivitat en una trajectòria 
mecànica d’enlairament inicial i de declivi final. 

Hi ha, en aquesta tercera part notes clares de fatalisme i pessimisme i lament, però es tracta 
d’una tessitura momentània: Gaziel no es rendí mai del tot a tals notes. No renuncià mai a dir, 
pensar, esperar i sospirà per l’arribada, propera o llunyana, de temps millors. 
 En el vers numero 3 el lector podrà apreciar una lleugera rectificació de paraules i intenció 
emprades inicialment. En la versió 1, Gaziel, remarca el fet de l’espanyol (el ciutadà espanyol, no la 
llengua espanyola) en la seva situació de prostració, en clara referència al fet històric de la pèrdua 
colonial de Cuba i Filipines. En canvi en la versió 2 Gaziel defuig el pronunciament tan explícit de 
l’abatiment de l’espanyol a canvi d’una expressió més difusa i indirecta com és la constatació d’un 
“gran desconhort”. Cosa que li degué semblar una manera d’evitar de burxar en el suposat greuge 
històric i militar (la generación del 98 espanyola passa per ser l’expressió literària i ideològica de 
frustració social originada per aquells fets) contra l’espanyolitat, quan, en canvi, en la mateixa 
estrofa cantava el rendiment que el “ganxó” hauria obtingut del capgirell positiu d’aquella situació 
de prostració social. 
 A l’estrofa 4 hi ha una continuació de la mateixa intenció: així com en el vers 2 de la versió 
1, la primera redacció donava a entendre una mena d’indolència del “ganxó” envers aquella situació 
políticosocial espanyola (“com un que ni se n’adon” havia escrit), ara en la versió 2 Gaziel vol 
mostrar una sintonia amb la postració sentida per la mentalitat espanyola i substitueix aquell vers 
inicial per “en mig d’aquell dol pregon”, donant a entendre la presència d’una mena d’empatia per 
part catalana i per part guixolenca, és clar, amb l’abatiment ideològic i sentimental espanyol. 
 A l’estrofa 5 hi ha uns canvis que, malgrat hom pogués atribuir-los a intencions polítiques, 
s’hi fa evident una justificació o motivació a favor de l’agilitat literària que els versos adquireixen 
en la versió 2 i, sobretot, en el vers segon. Queda estilísticament més fluït i àgil dir o escriure “en 
mig d’aquell dol pregon” que no “com un que ni se n’adon”. Una qüestió semblant i molt simple 
d’agilitat lectiva i d’harmonia prosòdica passa amb l’estrofa següent. El vers on deia: “Pel Pertús 
bufava una aura” (versió 1), queda canviat, a la versió 2, per: “Del Pertús bufava una aura”. El 
simple canvi de la contracció prepositiva pel per del atorga al vers una fluïdesa innegable. 
En alguns versos, Gaziel acabà optant per mots més cultes, desestimant-ne d’altres més neutrals, 
com per exemple a l’estrofa 9 en què substitueix el verb lligar pel verb fermar. O en l’estrofa 16 on 
el verb aplegar queda substituït per cercar.   

A l’estrofa 28, però, hi ha un canvi que esbatana especulacions diverses. La segona part del 
conjunt del poema s’inicia a l’estrofa anterior (la 27). En aquesta segona part, Gaziel procura 
glossar allò que li sembla tan digne de lloança i congratulació, malgrat que la recança i l’elegia hi 



siguin de rerefons: la qualitat ciutadana de Sant Feliu de Guíxols. Els “senyors”, de qui Gaziel 
parla, és un mot per referir-se a aquella diversitat ben nombrosa de ciutadans que, sobretot al llarg 
del s.XIX (esperonats i emmirallant-se en els industrials centreeuropeus que havien arribat a la 
ciutat per tal d’explotar la indústria surera que, en aquell moments, anava llançada a tot drap) 
s’engrescaren en la creació petites indústries sureres, primer d’àmbit familiar i amb un abast humil, 
restringides a entorns de mercats propers, després ampliats a obradors que acabaren acollint 
gernacions respectables d’obrers manuals i, de seguit, d’obrers mínimament mecanitzats, 
trafiquejant amb mercats llunyans,  per mitjà de comandes, enviaments, representacions... 
escampats per la geografia europea.  Aquella situació acabà donant un to social a Sant Feliu de 
Guíxols, que, de manera força immediata produí efectes notables tant amb l’aparició i consolidació 
d’una petita burgesia com al creixement d’exigències i realitzacions culturals, amb noms tant 
prominents, en aquest darrer camp, com Rafael Patxot, August Casas, Salvador Albert, Juli 
Garreta... 

Així doncs, a l’estrofa 28 hi ha una clara referència a aquesta situació d’industrialització i 
mercantilisme radiants de la societat guixolenca que portava de la mà un refinament en el to cultural 
d’aquesta societat, en to que s’acabà encomanant fins i tot a sectors socials econòmicament humils 
de la ciutat. Justament al món obrer de les fàbriques de tal burgesia il·lustrada (hi ha una clara 
referència a aquest particular quan a l’estrofa 31 esmenta la presència de la biblioteca del Casino 
dels Nois, entitat que acollia les classes menestrals i obreres). Aquest transvasament recíproc 
d’economia i de cultura queda expressat de manera clara en l’estrofa 29, en escriure “Ací diner i 
cultura / es varen saber casar,”. 

Però a l’estrofa 28 hi ha un canvi en el quart vers que indica que Gaziel degué acabar 
decidint-se per una versió poètica que esborrés la sospita de cap intenció política del vers. Cal saber 
que el canvi introduït per Gaziel en la versió impresa tenia com a rerefons no només l’existència de 
la censura política del règim franquista, no només la impressió negativa que, suposadament, podia 
produir en algun lector madrileny (l’edició fou feta a Madrid), sinó també el procés polític contra ell 
que feia relativament poc havia quedat sobresegut. Un procés impulsat per la propietat i la direcció 
de la mateixa La Vanguardia. I és que en aquella estrofa, al vers de la primera versió 
mecanografiada deia el següent:   

“Senyors de cos i esperit 
      gent de pro, que feia tropa, 
      viatjant per tota Europa, 
      sense passar per Madrid” 
 

Hem fet referència, línies enrere, a les implicacions guixolenques d’aquesta estrofa. La 
cirereta és, justament, al darrer vers. Hom pot endevinar que Gaziel hi constatava, satisfet, que en el 
terreny econòmic, la burgesia industrial surera de Sant Feliu de Guíxols prescindia de Madrid, és a 
dir, del paper centralitzador o centralista que tant en aspectes econòmics com socials i polítics 
exercia la capital espanyola sobre la perifèria peninsular. És a dir que ens trobem amb una ironia 
d’intencionalitat  política que fa escarni d’un dels puntals de la política territorial espanyola: el 
paper d’àrbitre central de la capitalitat de l’estat. Per això en la versió 2 (la versió impresa) aquesta 
petita coentor ideològica de Gaziel, del darrer vers, queda dissolta de tot, amb un vers insípid que 
diu: 
     

“però tornant sempre al niu”. 
 

Però la nota ideològica curiosa ja es troba en el primer vers d’aquesta mateixa estrofa 28, 
quan Gaziel, en la versió 1 hi havia escrit: 
 
     “Senyors de cos i esperit” 
 

En canvi, en la versió impresa, aquest vers queda substituït per: 



 
     “Homes rics i de cap viu”. 
 

La diferència de significació i intenció entre la primera versió del vers i la segona és notable. 
En la primera redacció hi ha una universalització de les qualitats d’aquella petita burgesia industrial 
guixolenca, que vol insinuar una excel·lència personal en tots els ordres. Cosa que justificaria 
encara més que Gaziel escrivís en el darrer vers d’aquella estrofa allò de “sense passar per Madrid”: 
per a una qualitat tan excel·lent de persones (“senyors de cos i esperit”) resultaria del tot plausible i 
justificada l’opció de prescindir de la intervenció administrativa, burocràtica i política de “Madrid”. 
Quan Gaziel canvia el contingut d’aquest darrer vers per “Homes rics i de cap viu” produeix una 
banalització sorprenent del vers de la primera versió: l’excel·lència queda fixada, de manera una 
mica equívoca, en la interpretació materialista i economicista de l’adjectiu “rics”. Aquests homes, 
doncs, que haurien recorregut Europa darrera de l’obertura de nous mercats tindrien com a 
motivació exclusiva l’enriquiment material o econòmic. Ara, l’equívoc o l’ambigüitat dels termes 
“ric” i “cap viu” tindrien, si convingués abrandar-ho en algun moment, un potencial metafòric que 
permetria associar-los amb altres tipus d’enriquiment. ¿Per quina raó, Gaziel, rebaixà el contingut 
espiritual, clar i categòric del primer vers de l’estrofa 28 en la versió primera, canviant-lo per la 
versió susceptible de banalització i volgudament equívoca de la versió impresa, majorment tenint en 
compte que en l’estrofa següent (la 29) proclama la ciutat guixolenca com el lloc d’un maridatge 
estret entre industrialització i culturització? 

Hi ha en la versió impresa algun canvi que sembla obeir a alguna intenció literària molt 
recòndita, si no és que es tracti d’un error d’impressió o de transcripció de text. Per exemple a 
l’estrofa 34, i a propòsit de la persona de Salvador Albert, en el segon i tercer vers de la versió 1 hi 
deia que “va ser apuntant més alt, / el líric més musical”. En canvi en la versió 2 (la impresa) hi diu: 
“va ser, apuntat molt alt, / el líric més musical.” El canvi d’apuntant per apuntat obeeix a alguna 
causa difícil d’escatir perquè el mot, tant en forma de gerundi com en la forma de participi (o, si es 
vol, com a adjectiu) sembla tenir igualment una explicació plausible tant des del punt de vista 
literari, prosòdic, mètric com ideològic. 

En aquesta part segona, dedicada al material humà de la vila, Gaziel s’entreté força (en 
quatre estrofes seguides) en la lloança de can Rovira, lloc de trobada habitual, en el tombat dels dos 
segles, de músics més rellevants de la ciutat. En la versió 2, Gaziel hi fa sortir explícitament el lloc i 
nom de la finca, cosa que li degué semblar irrenunciable, en discrepància amb la versió 1, en què el  
nom de la propietat no hi sortia per a res. 

Una cosa semblant passa amb el vers 37, que Gaziel dedica a l’impressor i llibreter Viader, 
autor d’una edició del Quixot, veritable filigrana, en un llibre amb fulls no de paper, sinó de suro. 
En la versió 1 Gaziel no feia esment a l’obra en concret, en canvi en la versió impresa hi fa sortir 
Don Quixot alterant el contingut i rima dels versos segon i tercer d’aquella estrofa, per adaptar-los a 
la modificació. 

La decadència de la circumstància històrica que és objecte de record i lloança en el poema, 
arriba, doncs, amb la tercera part. Aquí Gaziel reprèn la crítica amarga contra la societat europea 
que ha anat emergint a partir del final de la primera gran guerra europea, la belle époque. Les 
cuejades del declivi general afecten Sant Feliu de Guíxols també. Per això en l’estrofa 55 (sense cap 
canvi entre les dues versions) canta: “El món se’ns ha tornat boig, / la vella Europa és una olla: /  tot 
desbarra, tot trontolla, / i el boig se’ns ha endut el goig.” 

En l’estrofa 62 Gaziel torna donar una mostra de preferència poètica guiada per l’agilitat en 
els canvis que produeix en els versos de la versió 1 i de la versió 2. Canvia el mot batalles pel mot 
falles. Aquesta és una paraula que, poc més endavant, havia de tenir una paper important a l’hora de 
la digressió centrada en l’explicació gazieliana sobre la naturalesa del poble català (una digressió 
que ajuntada a altres, constitueix l’assaig Quina mena de gent som). 

L’optimisme irrenunciable de Gaziel remunta qualsevol depressió. Malgrat el declivi i la 
decadència d’una societat, d’un moment de la Història i d’una mentalitat que tant estimava, no 
s’està d’encendre estímuls. En l’estrofa 64 de la versió 1 hi escriu que els bons temps han de revenir 



i en la versió impresa reblona aquesta esperança fent el vers primer una mica més curt: “Els bons 
temps prou tornaran”. I fent servir una expressió que ell mateix usava en la seva obra 
assagísticoliterària podem acabar assentint i dient: Qui sap? 

        
 
 
                Textos del “dos” Goigs 

 
  
 
 
Versió impresa (1952)   Versió mecanografiada (1951) 
 
 
 
 A Marià Vinyas 

1 
I que n’ets de ben plantada,   
dins un clot, com dins un niu, 
tota fina i encalmada, 
entre l’aigua assolellada  
i el recer del bosc ombriu: 
ai, ciutat de Sant Feliu 
arran de la mar salada! 

      
 

2    I 
amb inesperada rauxa, 
del Vuitcents cap a la fi, 
l’atzar et va convertir    la sort et va convertir   
en una petita Xauxa. 
 3 
Llavors del gran desconhort   Mentre a l’espanyol batut 
de Cuba i de Filipines,   a Cuba i a Filipines 
que per tothom duia espines,   el coronaven d’espines, 
el «ganxó» va treure sort:   el “ganxó” feia salut. 
 4 
sens destorbs ni trencacaps, 
en mig d’aquell dol pregon,   com un que ni se n’adon 
a totes les parts del món 
ell venia suro i taps;    enviava suro i taps. 
 5  
i amb les cartes sempre netes   Amb les mans sempre ben netes 
i posant-se la mà al cor,   i un gest tot ple de candor 
cobrava en monedes d’or,   ell cobrava en peces d’or 
mentre pagava en pessetes. 
 6 
Del Pertús bufava una aura   Pel Pertús bufava una aura 
que ens duia francs com un sol, 
corrien marcs per Sant Pol 
i esterlines pel Ridaura. 
 7 



El taper i el pescador 
Eren reis sense corona. 
Que a Palamós i a Girona     
Es feien dir «sí, senyor». 
 8 
Treballaven amb catxassa 
tres dies setmanalment, 
i encara deia la gents 
que tots treballaven massa. 
 9  
Unes vides tan felices    Una vida tan feliça 
sols les podien portar 
uns que sabessin fermar   uns que sabessin lligar 
els gossos amb llonganisses.   Els gossos amb llonganiça 
 
 10 
I el cert (no se sap pas com)   Doncs ningú sabrà mai com 
és que a cada dos per tres   però a cada dos per tres 
es buidaven els carrers 
i «anava a fel-la» tothom.   I “anava a fer-la tothom” 
 11 
Homes, dones i quitxalles 
per munts i valls s’escampaven, 
i les tartanes volcaven    I les tartanes bolcaven 
en mig de cants i rialles. 
 12 
Era una immensa bonança, 
com si tot l’any fos un Maig: 
venien seguit, a raig, 
els millors xampanys de França; 
 13  
i eren les menges corrents, 
capons, déntols i llagostes; 
rodaven tortells a embostes, 
i els feixos d’havans, a cents. 
 14 
A l’ermita del Remei 
s’hi feien grans costellades; 
i d’oques, se n’han menjades 
sota de l’Arbre del Rei!... 
 15 
Entre Romanyà i les Comes, 
passant pel bosc d’En Rabell, 
vèieu conills sense pell 
i pollastres sense plomes. 
 16 
Pujaven de mil indrets 
a Sant Grau i Sant Baldiri: 
el menys era dur-hi un ciri, 
i el més, cercar-hi bolets.   I el més, aplegar bolets 
 17  
La Conca, Sant Elm, Canyet, 



Font Picant, Monti-Calvari: 
ningú deixava d’anar-hi 
a tastar un peix amb suquet. 
 18 
De Solius a Giverola 
hi havia una gran farum 
que era el delitós perfum 
del xup-xup de la cassola. 
 19 
I, a força d’alçar els porrons 
de xampany i de garnatxa, 
pel bosc corria una ratxa 
de sospirs i de petons; 
 20 
car l’amor tampoc dormia 
(com més viu és, menys veu!),  com més viu és, menys es veu, 
amagat com una deu    amagat com una dèu 
i dolç com la malvasia... 
 21  
En venint l’hora foscana, 
quan el sol tombava el caire, 
esclatava, forta, en l’aire 
la cobla de la sardana, 
 22 
Amb cançons fines, lleugeres 
com l’aigua del rierol, 
plenes de llum i de sol, 
del gran «Pep», el de Figueres: 
 23 
sardanes que encara són   ballades que encara són 
la remor més genuïna 
del Passeig de la Marina, 
el passeig més bell del món; 
 24 
fet de cinc rambles tan grans, 
que ell tot sol desmentiria 
l’ancestral gasiveria 
que’ns pengen als catalans;   que ens pengen als catalans: 
 25  
i on, llavors, el bo i el millor   i on, llavors el bo i millor 
s’hi feia grans barretades: 
elles, totes estufades,    elles, totes estofades 
i ells, de vint-i-un botó... 
 26 
Ai, braser ple de guspires, 
món petit i ben tancat, 
amb perfum de tap cremat, 
de musclos i palladires!   De musclos i pallerides! 
   
 
 27 II 
En mig de tantes dolçors 



Sant Feliu tenia encara 
una altra cosa més rara, 
i és que tenia senyors. 
 28 
Homes rics i de cap viu,   Senyors de cos i esperit 
gent de pro, que feia tropa, 
viatjant per tota Europa, 
però tornant sempre al niu.   Sense passar per Madrid. 
   
 
 
 29 
Ací el diner i la cultura   El diner i la cultura 
es varen saber casar,     ací es van saber casar 
i era, de tot l’Empordà, 
el pot de la confitura. 
 30 
A Sant Feliu tota ufana 
era oberta al pensament, 
com en ple Renaixement 
una vila italiana. 
 31 
La millor menestralia 
en el Casino dels Nois 
(que n’estaven de cofois!) 
biblioteca hi tenia. 
 32 
Amb certs aires de bruixot, 
vetllant de nits, solitari, 
dels astres l’immens desvari 
estudiava En Patxot.    Seguia en Rafel Patxot. 

33  
L’August Casas escrivia 
un català pur i fi; 
i n’era mossèn Maimí    hi havia mossèn Maymí 
un pou de Teologia. 
 34 
Més l’Albert, home d’Esquerra,  Però l’Albert, home d’esquerra 
va ser, apuntat molt alt,   va ser apuntant més alt, 
el líric més musical 
que ha donat la nostra terra. 
 35 
Sant Feliu, llavors, bullia 
com no us ho podeu pensar: 
per això hi vèieu passar   per xò hi podien passar 
els miracles cada dia; 
 36 
doncs mireu que va ser bona   I encara una altra de bona: 
quan, sense ajut de ningú,   sense com va ni com vé 
a terme els «ganxons» van dur  uns quants “ganxons” varen fer 
el carrilet de Girona! 
 37  



Un impressor, En Viader, 
del seu art mestre i devot,   tingué el lluc fenomenal 
va publicar un Don Quixot   d’imprimir un llibre genial 
en suro, en lloc de paper. 
 38 
De tot hi havia una mica: 
savis, poetes, pintors,    omplien la nit i el dia 
si els uns bons, altres millors;  pintura, ciència i poesia 
mes el gros fou la música.   però el gros va ser la música 
 39 
Teníem un dels Vidals,   Tenien un dels Vidals 
En Salvador, bon xel·lista, 
i En Rovira, un organista 
de molt gust i grans cabals. 
 40 
Va dur dels Estats Units   Va portar d’Estats Units 
un orgue que embadalia,   un orgue que enamorava 
i a casa seva hi havia    i a casa seva donava 
concerts i xefles les nits. 
 41  
(L’orgue, avui, font de dolçor, 
omple, diumenges i festes, 
de melodies celestes 
l’ermita de S’Agaró.) 
 42 
Un quintet compost d’amics, 
a can Rovira, amb desfici   interpretava amb desfici 
interpretava el seguici    el meravellós seguici 
dels mestres, moderns i antics. 
 43 
Voltada d’horts i florestes, 
la casa era un santuari 
on anàvem a evocar-hi 
la veu de les grans orquestes   les veus de les grans orquestres 
 44 
que a Europa feien sonar   que Europa feia sonar 
Bayreuth, París, Roma i Múnic:  a Bayreuth, París i Múnic: 
ai!, aquell era un lloc únic   ai! A Espanya era el lloc únic 
per saber-les escoltar. 
 45  
Al jardí, un cor de gripaus   Al jardí, un chor de gripaus 
acompanyava amb sordina 
la melodia divina    la revelació divina 
de Ricard Wàgner o Strauss...  de Ricard Wagner i Strauss... 
 46 
Però vós, Vinyas, —a qui 
van aquests Goigs dedicats; 
que éreu, dels enamorats 
del piano, un pur trefí,   al piano, un pur trafí, 
 47 
i encara ho sou: —d’ajudar 
m’haureu, amb vostre senderi,  m’hauríeu, amb vostre senderi 



a explicar el gran misteri 
que ara a mi em toca contar. 
 48 
I és que, al ple d’aquell festeig 
(mig rellotger, mig poeta), 
ens va néixer el gran Garreta, 
espontani com un reig: 
 49  
increïble fill del Sol 
desposat amb la Mar blava,   desposat amb la mar blava, 
que cantava i refilava 
com la merla o el rossinyol!... 
 50 
Ai, quins temps i quines menes  Ai, quin temps i quines menes 
d’homes forts i esperits lleus, 
que eren estimats dels déus, 
les muses i les sirenes.   Les muses i les sirenes! 
 51 
És tan alta llur memòria, 
i llur resplendor tan viu, 
que ells seran tot Sant Feliu 
davant del món i la Història.   davant el món i la Història 
   
 
 52 III 
Res tan curt com la disbauxa, 
res més breu que el paradís, 
res tan feble i fonedís, 
com les delícies de Xauxa. 
 53 
Ai, qui ens ho havia de dir 
que una florida tan rica 
hauríem, de mica en mica, 
veure-la secar i marcir!   veure-la secar i marcir? 
 54  
Un seguit de malvestats 
ha caigut damunt la terra: 
la guerra sols porta guerra, 
i els disbarats, disbarats. 
 55 
El món se’ns ha tornat boig, 
la vella Europa és una olla: 
tot desbarra, tot trontolla, 
i el boig se’ns ha endut el goig. 
 56 
Els afanys de cada dia 
ens ha ben aclaparat, 
i els pollastres s’han tornat 
ocells de mitologia. 
 57 
Adéu, Sant Feliu dels bons! 
Pel teu cel, de llums tan fines, 



ja no hi volen les cardines: 
les han tret els avions.   Les fan fugir els avions. 
   
 
 58 
La cultura?... Ai, la cultura! 
Mai ningú no podrà dir 
quina ha estat la trista fi 
d’aquell pot de confitura! 
 59 
Hem perdut tantes coses, 
que no és pas gens d’estranyar 
si sentiu l’ase bramar    si ara es sent l’asa bramar 
on abans florien roses. 
 60 
Els fills d’aquells que la toga 
vestien dels escollits, 
llegeixen ara, ensopits, 
articles d’En Galinsoga. 
 61 
I, en lloc de parlar amb els deus, 
amb la musa o la sirena, 
numerats, ai!, per l’esquena   numerats per l’esquena 
ara juguen amb els peus... 
 62  
Però aquestes són falles   Però aquestes són les batalles 
inevitables del món: 
jocs és ben sabut que són   doncs ja és sabut que tot són 
de rialles i ploralles.    jocs de rialles i ploralles 
 63 
Si sempre la darrevera   Si sempre la reravera 
segueix fatalment l’estiu, 
també és cert que tot reviu 
quan somriu la primavera.   En tornant la primavera 
 64 
Els bons temps prou tornaran,  Els bons temps prou revindran 
portats pels uns o pels altres; 
i si no els veiem nosaltres, 
els fills o els nets els veuran. 
 65 
Per damunt de tanta runa, 
i malgrat el fang i el fel,   i malgrat el fang i el fel 
ens queda mar, terra i cel,   ens queden mar, terra i cel: 
la nostra més gran fortuna. 
 66  
I, amb dissort o amb benhaurança, 
això mai no ens ho prendran; 
que els homes sempre diran 
davant de tanta bonança: 
 
 
 



 
 
 67 
Ai, que n’ets de ben plantada, 
amorosa com un niu, 
tan dolça i tan encalmada, 
entre la boscúria alada 
i el sorral com un caliu: 
ai, ciutat de Sant Feliu, 
arran de la mar salada! 
 
Agost-Setembre, 1951 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



               
 
 
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). 

 
 
 
 
                          
 
 
 



 
 

                                  
 
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 
 
 
 
 
 
 



                                           
 
 
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). 
 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Josep Sabater, Sabadell, 1956 

Publicacions: 

Provances d´esper  (Poesia) 1994   Pagès editors (Lleida) 
Respirs  (Poesia) 1996 Pagès editors  (Lleida) 
All for the best ( Poetry) 1998 Minerva Press (London) 
Relats Parabòlics (Relats curts) 1999  Pagès editors (Lleida) 
Rastres d´un poeta sense terra (Poesia) 2000 Llibres del Segle  (Girona) 
Vol de Dol (Poesia) 2004 Abadia editors, Penombra d´argent (Prat del Llobregat) 
Brots de mots (Poesia) 2006 Abadia editors, Penombra d´argent (Prat del Llobregat) 
Entre pols (Poesia) 2008 Ediciones Oblicuas (Barcelona) 
Relats Dia-bolics( Relats curts) 2011  Ediciones Oblicuas (Barcelona) 
La Nit dels bous (Poesia) 2013 Ediciones Oblicuas (Barcelona) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
	  



                                                 
 
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) 

La Flor 
 

Als cims del pensament alço mon cor, 
i en la serena altura, 
com un diví tresor 

que amb llum d’estel fulgura, 
hi trobo l’emoció; 

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

al bes del pensament i la passió. 
 
 
 

Contemplacions 
 

Tendre i humil i gloriós 
 

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

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

i, en la infinita blavor, 
canten les hores. 

 
Reviu l’amor que jo em sentí brollar, 



d’infant, vers la Natura prodigiosa, 
com brolla de la roca silenciosa 
la font que serà riu i serà mar. 

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

que, ubèrrim, el meu llavi eixut convida, 
i trobar un bell morir 

en la mort que em donis tu, 
font de la vida 

 
Jo vull, en instants d’èxtasi, sentir 
l’encís de tres eternes meravelles, 

i vull després, per sempre, esdevenir 
tendre i humil i gloriós com elles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
 
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” 
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En to de facècia popular empordanesa 
per 

 
GAZIEL 

 
I 

                                               A Marià Vinyas 
 



I que n’ets de ben plantada, 
dins un clot, com dins un niu, 

tota fina i encalmada, 
entre l’aigua assolellada 

i el recer del bosc ombriu: 
ai, ciutat de Sant Feliu 
arran de la mar salada! 

 
amb inesperada rauxa, 

del Vuitcents cap a la fi, 
l’atzar et va convertir 
en una petita Xauxa. 

 
Llavors del gran desconhort 

de Cuba i de Filipines, 
que per tothom duia espines, 

el «ganxó» va treure sort: 
 

sens destorbs ni trencacaps, 
en mig d’aquell dol pregon, 

a totes les parts del món 
ell venia suro i taps; 

 
i amb les cartes sempre netes 

i posant-se la mà al cor, 
cobrava en monedes d’or, 
mentre pagava en pessetes. 

 
Del Pertús bufava una aura 

que ens duia francs com un sol, 
corrien marcs per Sant Pol 

i esterlines pel Ridaura. 
 

El taper i el pescador 
Eren reis sense corona. 

Que a Palamós i a Girona 
Es feien dir «sí, senyor». 

 
 

Treballaven amb catxassa 
tres dies setmanalment, 
i encara deia la gents 

que tots treballaven massa. 
 

Unes vides tan felices 
sols les podien portar 

uns que sabessin fermar 
els gossos amb llonganisses. 

 
I el cert (no se sap pas com) 

és que a cada dos per tres 
es buidaven els carrers 



i «anava a fel-la» tothom. 
 

Homes, dones i quitxalles 
per munts i valls s’escampaven, 

i les tartanes volcaven 
en mig de cants i rialles. 

 
Era una immensa bonança, 

com si tot l’any fos un Maig: 
venien seguit, a raig, 

els millors xampanys de França; 
 

i eren les menges corrents, 
capons, déntols i llagostes; 
rodaven tortells a embostes, 

i els feixos d’havans, a cents. 
 

A l’ermita del Remei 
s’hi feien grans costellades; 

i d’oques, se n’han menjades 
sota de l’Arbre del Rei!... 

 
Entre Romanyà i les Comes, 
passant pel bosc d’En Rabell, 

vèieu conills sense pell 
i pollastres sense plomes. 

 
Pujaven de mil indrets 

a Sant Grau i Sant Baldiri: 
el menys era dur-hi un ciri, 
i el més, cercar-hi bolets. 

 
La Conca, Sant Elm, Canyet, 
Font Picant, Monti-Calvari: 

ningú deixava d’anar-hi 
a tastar un peix amb suquet. 

 
De Solius a Giverola 

hi havia una gran farum 
que era el delitós perfum 
del xup-xup de la cassola. 

 
I, a força d’alçar els porrons 
de xampany i de garnatxa, 
pel bosc corria una ratxa 
de sospirs i de petons; 

 
car l’amor tampoc dormia 

(com més viu és, menys veu!), 
amagat com una deu 

i dolç com la malvasia... 
 



En venint l’hora foscana, 
quan el sol tombava el caire, 

esclatava, forta, en l’aire 
la cobla de la sardana, 

 
Amb cançons fines, lleugeres 

com l’aigua del rierol, 
plenes de llum i de sol, 

del gran «Pep», el de Figueres: 
 

sardanes que encara són 
la remor més genuïna 

del Passeig de la Marina, 
el passeig més bell del món; 

 
fet de cinc rambles tan grans, 

que ell tot sol desmentiria 
l’ancestral gasiveria 

que’ns pengen als catalans; 
 

i on, llavors, el bo i el millor 
s’hi feia grans barretades: 

elles, totes estufades, 
i ells, de vint-i-un botó... 

 
Ai, braser ple de guspires, 

món petit i ben tancat, 
amb perfum de tap cremat, 

de musclos i palladires! 
 

II 
 

En mig de tantes dolçors 
Sant Feliu tenia encara 
una altra cosa més rara, 
i és que tenia senyors. 

 
Homes rics i de cap viu, 

gent de pro, que feia tropa, 
viatjant per tota Europa, 

però tornant sempre al niu. 
 

Ací el diner i la cultura 
es varen saber casar, 

i era, de tot l’Empordà, 
el pot de la confitura. 

 
A Sant Feliu tota ufana 
era oberta al pensament, 
com en ple Renaixement 

una vila italiana. 
 



La millor menestralia 
en el Casino dels Nois 

(que n’estaven de cofois!) 
biblioteca hi tenia. 

 
Amb certs aires de bruixot, 

vetllant de nits, solitari, 
dels astres l’immens desvari 

estudiava En Patxot. 
 

L’August Casas escrivia 
un català pur i fi; 

i n’era mossèn Maimí 
un pou de Teologia. 

 
Més l’Albert, home d’Esquerra, 

va ser, apuntat molt alt, 
el líric més musical 

que ha donat la nostra terra. 
 

Sant Feliu, llavors, bullia 
com no us ho podeu pensar: 

per això hi vèieu passar 
els miracles cada dia; 

 
doncs mireu que va ser bona 

quan, sense ajut de ningú, 
a terme els «ganxons» van dur 

el carrilet de Girona! 
 

Un impressor, En Viader, 
del seu art mestre i devot, 
va publicar un Don Quixot 
en suro, en lloc de paper. 

 
De tot hi havia una mica: 

savis, poetes, pintors, 
si els uns bons, altres millors; 

mes el gros fou la música. 
 

Teníem un dels Vidals, 
En Salvador, bon xel·lista, 
i En Rovira, un organista 

de molt gust i grans cabals. 
 

Va dur dels Estats Units 
un orgue que embadalia, 

i a casa seva hi havia 
concerts i xefles les nits. 

 
(L’orgue, avui, font de dolçor, 

omple, diumenges i festes, 



de melodies celestes 
l’ermita de S’Agaró.) 

 
Un quintet compost d’amics, 

a can Rovira, amb desfici 
interpretava el seguici 

dels mestres, moderns i antics. 
 

Voltada d’horts i florestes, 
la casa era un santuari 
on anàvem a evocar-hi 

la veu de les grans orquestes 
 

que a Europa feien sonar 
Bayreuth, París, Roma i Múnic: 

ai!, aquell era un lloc únic 
per saber-les escoltar. 

 
Al jardí, un cor de gripaus 
acompanyava amb sordina 

la melodia divina 
de Ricard Wàgner o Strauss... 

 
Però vós, Vinyas, —a qui 

van aquests Goigs dedicats; 
que éreu, dels enamorats 
del piano, un pur trefí, 

 
i encara ho sou: —d’ajudar 

m’haureu, amb vostre senderi, 
a explicar el gran misteri 

que ara a mi em toca contar. 
 

I és que, al ple d’aquell festeig 
(mig rellotger, mig poeta), 

ens va néixer el gran Garreta, 
espontani com un reig: 

 
increïble fill del Sol 

desposat amb la Mar blava, 
que cantava i refilava 

com la merla o el rossinyol!... 
 

Ai, quins temps i quines menes 
d’homes forts i esperits lleus, 
que eren estimats dels déus, 

les muses i les sirenes. 
 

És tan alta llur memòria, 
i llur resplendor tan viu, 

que ells seran tot Sant Feliu 
davant del món i la Història. 



 
III 
 

Res tan curt com la disbauxa, 
res més breu que el paradís, 

res tan feble i fonedís, 
com les delícies de Xauxa. 

 
Ai, qui ens ho havia de dir 

que una florida tan rica 
hauríem, de mica en mica, 

veure-la secar i marcir! 
 

Un seguit de malvestats 
ha caigut damunt la terra: 
la guerra sols porta guerra, 
i els disbarats, disbarats. 

 
El món se’ns ha tornat boig, 
la vella Europa és una olla: 
tot desbarra, tot trontolla, 

i el boig se’ns ha endut el goig. 
 

Els afanys de cada dia 
ens ha ben aclaparat, 

i els pollastres s’han tornat 
ocells de mitologia. 

 
Adéu, Sant Feliu dels bons! 

Pel teu cel, de llums tan fines, 
ja no hi volen les cardines: 

les han tret els avions. 
 

La cultura?... Ai, la cultura! 
Mai ningú no podrà dir 
quina ha estat la trista fi 

d’aquell pot de confitura! 
 

Hem perdut tantes coses, 
que no és pas gens d’estranyar 

si sentiu l’ase bramar 
on abans florien roses. 

 
Els fills d’aquells que la toga 

vestien dels escollits, 
llegeixen ara, ensopits, 
articles d’En Galinsoga. 

 
I, en lloc de parlar amb els deus, 

amb la musa o la sirena, 
numerats, ai!, per l’esquena 
ara juguen amb els peus... 



 
Però aquestes són falles 

inevitables del món: 
jocs és ben sabut que són 

de rialles i ploralles. 
 

Si sempre la darrevera 
segueix fatalment l’estiu, 
també és cert que tot reviu 
quan somriu la primavera. 

 
Els bons temps prou tornaran, 
portats pels uns o pels altres; 
i si no els veiem nosaltres, 

els fills o els nets els veuran. 
 

Per damunt de tanta runa, 
i malgrat el fang i el fel, 

ens queda mar, terra i cel, 
la nostra més gran fortuna. 

 
I, amb dissort o amb benhaurança, 

això mai no ens ho prendran; 
que els homes sempre diran 

davant de tanta bonança: 
 
 

Ai, que n’ets de ben plantada, 
amorosa com un niu, 

tan dolça i tan encalmada, 
entre la boscúria alada 
i el sorral com un caliu: 
ai, ciutat de Sant Feliu, 
arran de la mar salada! 

 
 
 

Agost-Setembre, 1951 
 

Publicat a Madrid. Aldus,1952 
27 pàgines i tres fotografies 

tirada de 
100 exemplars 
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Els Goigs de Gaziel 
 
 

 Segons el diccionari de l’IEC uns Goigs són una composició poètica en llaor de la 
Verge o d’un Sant. Foren molt populars en altres temps en què la religió era el centre de la vida 
social, festiva i espiritual dels nostres pobles. Tanmateix, ens han pervingut fins avui, i si us arribeu 
a la missa conventual del monestir de Solius sentireu cantar cada diumenge uns goigs dedicats a 
Santa Maria de Solius. O sant Baldiri, quan s’escau la festa del patró de l’indret... I així, vull pensar, 
que la tradició es manté en molts altres llocs de la nostra societat secularitzada. 

 Aquests Goigs a Sant Feliu de Gaziel, que ell qualifica de facècia empordanesa, no 
són dedicats al Sant patró guixolenc, sinó a Marià  Vinyas, i en el seu contingut lloa i descriu la 
ciutat que tant va estimar, la seva realitat geogràfica i humana. Podríem dir que són uns goigs laics, 
que els falta la música, o almenys no m’ha arribat, ni sé si mai han sigut cantats. Dels goigs 
tradicionals en conserva l’estructura i la composició rimada. Foren escrits entre Agost i Setembre de 
1951, segurament durant les vacances d’estiu que Gaziel acostumava a passar a Sant Feliu, i 
publicats l’any següent, a Madrid on Gaziel residia fent tasques editorials, ja que la dictadura 
franquista li va prohibir exercir el periodisme.  

 Els goigs són ben rimats, clars, precisos i entenedors, i s’hi poden veure dues parts 
ben diferenciades pel que fa al seu contingut. La primera, i la més extensa, és una lloança al Sant 
Feliu de la Costa Brava, l’època gloriosa que recrea a la seva obra Una vila del vuit-cents. I una 
segona part, més breu, la final, en què descriu el Sant Feliu de la postguerra, i que podem inserir en 
el context de les seves Meditacions en el desert, pel que fa al to general que travessa aquells anys de 
trista i fosca memòria, sense abandonar, però, l’esperança  en uns temps millors. Podríem dir que en 
aquests Goigs o facècia hi ha el gran Gaziel, i que recorden obres seves de gran volada en uns anys 



en què el país vivia en plena autarquia franquista, la desoladora realitat   de la postguerra.  
  

En faré un breu recorregut per il·lustrar-ho.  
L’estrofa que obre i tanca els goigs és un cant descriptiu de la ciutat de Sant Feliu, i que pot 

fer la funció de tornada de la composició. A la segona estrofa ens dibuixa el Sant Feliu que sempre 
va dur al cor i que tant el va captivar: 
 

 Amb inesperada rauxa / del Vuitcents cap a la fi, / l’atzar et va convertir / en una petita 

Xauxa. 

 Aquesta petita Xauxa dels pescadors i els tapers és evocada amb afinada i irònica precisió 

monetària: 

 Del Pertús bufava una aura / que ens duia francs com un sol / corrien marcs per Sant Pol / i 

esterlines pel Ridaura. 

 I era tota la Vall d’Aro, el paradís i domini natural dels guixolencs, pescadors i tapers que: 

 A Palamós i a Girona / es feien dir “ sí, senyor” 

Una Xauxa gastronòmica i hedonista, amorosa, que s’escampava per tota la vall, de l’ermita 
del Remei, sota l’Arbre del Rei, passant per Romanyà i les Comes, el bosc d’En Rabell, Sant Grau i 
Sant Baldiri, La Conca, Canyet, Sant Elm, Font Picant i Monti Calvari, on es fruïa a desdir: 

 

I a força d’alçar els porrons / de xampany i de garnatxa / pel bosc corria una ratxa / de 

sospirs i de petons... 

Un poble que s’esplaiava donant-se les mans: 

Sardanes que encara són / la remor més genuïna / del Passeig de la Marina, / el passeig 

més bell del món. 

I un cant a la burgesia local d’aquells anys, de la qual a més a més de fill, en fou sempre 

guia i defensor: 

Enmig de tantes dolçors / Sant Feliu tenia encara / una altra cosa més rara / i és que tenia 

senyors. 

Era una burgesia culta i emprenedora:  

Ací el diner i la cultura / es varen saber casar, / i era, de tot l’Empordà, / el pot de la 

confitura... 

I destaca, a més de l’inevitable carrilet, el moment esplèndid de la vida musical d’aquells 

anys: 

De tot hi va haver una mica: / savis, poetes, pintors, / si els uns bons, altres millors; / més el 

gros fou la música... 

 I en destaca el gran compositor de Sant Feliu: 

 I és que, al ple d’aquell festeig / ( mig rellotger, mig poeta), / ens va néixer el gran Garreta, 

/ espontani com un reig... 



 

 I ja entrem a la part final dels Goigs. És el Gaziel lúcid de les Meditacions en el 
desert de la postguerra. Decebut d’aquella Espanya que tant va estimar, traït per tants homes amb 
qui va confiar, Gaziel fa un retrat de la societat ganxona sota la dictadura franquista: 
  

Els fills d’aquells que la toga / vestien dels escollits, / llegeixen ara ensopits, / articles d’En 

Galinsoga.  

 I en lloc de parlar amb els deus, / amb la musa o la sirena, / numerats, ai!, per l’esquena / 

ara juguen amb els peus... 

 Galinsoga, el nefast director de la seva en altre temps estimada i clarivident 
Vanguardia barcelonina, i el futbol com a opi d’un poble a qui se li ha negat el dret de ser ell 
mateix, un poble lliure condemnat a l’esclavitud. 

 I acaba amb dues estrofes que són un cant a l’esperança, la fe que Gaziel sempre va 
tenir, tot i les dificultats i misèries dels temps, en la seva terra i la seva gent. Un Gaziel profètic? 
 

 Els bons temps prou tornaran, / portats pels uns o pels altres ; / i si no els veiem nosaltres, / 

els fills o els nets els veuran. 

 Per damunt de tanta runa, / I malgrat el fang i el fel, / 

Ens queda mar, terra i cel, / la nostra més gran fortuna. 

 

I fins aquí el comentari d’un lector corrent que no ha entrat en petits detalls filològics que de 
cara a una publicació els editors farien bé de tenir en compte, res, una petita revisió morfològica que 
el propi Gaziel ens agrairà, ja que el seu esperit no ha desaparegut, i la seva mort física és només un 
petit accident de la biologia. Ens ho recorden uns i altres quan aquests dies que el país viu moments 
decisius tothom se’l fa seu, sovint per fer-li dir, fora de context, el que ell mai no va dir. El Gaziel 
que estimem mai no ens el prendran. Ni amb males arts, mistificaran... I amb l’estrofa-tornada dels 
Goigs, punt final, i lloança i glòria a la ciutat i el seu fill tan estimat: 
    

  Ai, que n’ets de ben plantada, 

  amorosa com un niu, 

  tan dolça i tan encalmada, 

  entre la boscúria alada 

  I el sorral com un caliu: 

  Ai, ciutat de Sant Feliu 

  Arran de la mar salada! 
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EL GOIG DE GAZIEL 

 
 

No m'agrada gaire l'entusiasme quan no s'ajunta amb una intel·ligència proporcional. 
Maragall i Gaziel eren dos entusiastes, amb els contrapesos de dolor corresponents –ciclotímia, si 
voleu–, però entusiastes prou intel·ligents per frenar la dispersió, marginar l'encegament i 
concentrar-se en la senzillesa d'allò que podien veure amb la lupa d'aquell entusiasme; sense deixar-
se enterbolir per matisos narcisistes, per l'abús de les subtilitats ni per les temptacions retòriques – 
unes quantes certeses de pedra picada, si voleu, una fe. La realitat s'escapa però pot arribar a ser 
vista, persistent i senzilla, per qui la sap detectar posant-hi molt de si mateix. Entre l'escepticisme i 
la confiança, segurament la confiança té les de guanyar, si hi ha la possibilitat: jo diria que és 
l'aposta intel·ligent. 
 Els dos caràcters s'havien d'entendre per força, i Gaziel va rellevar Maragall com a portaveu 
de la consciència de les classes altes catalanes, com a catalitzador i després redemptor de la nostra 
burgesia. Però hi ha un punt no tan explícit en què Gaziel també revifaria el pensament de Maragall, 
un vessant que apareix en aquests Goigs i en tot allò que Gaziel va escriure en relació al paisatge, ja 
fos el contemplat en qualsevol dels seus viatges, ja fos el del seu Sant Feliu. Maragall proclamava 
una fusió absoluta amb el paisatge. “En aquest món, tot va a parar a la naturalesa humana”, va 
escriure, i en això, venint de Verdaguer, Maragall tenia al costat les proses de Català i de Ruyra, que 
també van entendre la persona com una emanació del seu paisatge. Catalunya, va escriure Maragall, 



és Catalunya perquè fa olor de ginesta. 
 D'aquesta tradició surten els Goigs de Gaziel. En un article, justament parlant de Maragall – 
i, com era habitual en ell, llegint el personatge a través de les seves pròpies experiències–, Gaziel es 
recorda a si mateix de molt jove escrivint sonets. En aquell moment els sonets es consideraven 
adequats a l'aprenent, una manera de foguejar-se acord amb l'artifici civilitzador, que era la marca 
del Noucentisme naixent. Gaziel va acabar abandonant les vel·leïtats poètiques serioses, però de 
tant en tant escrivia versos de circumstàncies –l'OC recull els que va compondre entre el 1942 i el 
1957–, poesia volgudament menor, com els goigs.  
 El goig és una forma popular poc exigent, i en la seva oportuna ingenuïtat dóna sortida a un 
entusiasme que, perquè és intel·ligent, arriba més enllà gràcies a la pura persistència. Els goigs són 
composicions d'alegria dedicades a una verge o a un sant, però en aquest cas el sant no pot ser més 
laïcitzat, perquè òbviament allò a què Gaziel canta no és al sant, sinó a la vila amb nom de sant. La 
trampa és aquesta. Més d'un i de dos cops Gaziel va escriure que s'identificava amb el passat pagà 
anterior al cristianisme, i que trobava en el paisatge de la seva terra –vinga noucentisme!–  visions 
homèriques: per això els ganxons eminents, diuen els Goigs, van ser estimats no pas pel Déu cristià 
sinó pels diversos “déus, / les muses i les sirenes” – amb els quals, afegeix, avui haurien –hauríem–  
d'estar conversant els ganxons, per comptes de jugar a futbol. 
 Els versos estan datats l'agost-setembre del 51, just després de les Meditacions i com un 
pròleg o un esbós del que serà Una vila del vuit-cents, publicada el 53. Som en aquest món decebut 
de després de la Segona Guerra Mundial; els aliats han perdonat la dictadura espanyola i les 
esperances d'un acabament ràpid del franquisme s'han dissipat. Què li queda, llavors, a Gaziel, sinó 
el món arcàdic del Sant Feliu de la seva infantesa, perfectament idealitzat, que la forma del goig li 
permet tractar amb un to naïf que Maragall ja practicava i que per cert trobarà una modernitat nova 
en estils d'artistes tan diferents de Gaziel com Rodoreda o Miró? 
 L'enfilall de topònims de la primera part serveix per delectar-se en els llocs, perquè el lloc ha 
donat el nom i en això hi ha la màxima comunió entre llengua i paisatge, entre persona i paisatge, i 
fa possible el que Maragall demanava a l'art: tornar a Déu allò que Déu ha posat a la terra –l'idioma 
mateix, en el cas d'un escriptor. Cito Maragall: “El arte verdaderamente humano sólo puede salir de 
la realidad para devolver a Dios humanamente lo que Él divinamente puso en la tierra.” La cultura 
popular dels aplecs i l'”anar a fer-la” de la primera part té a la segona part una rèplica culta en els 
homes eminents que són resultat de l'època i la riquesa del suro, dels quals Gaziel fa un repàs com 
abans ha fet un repàs dels llocs d'esbarjo: ell mateix va ser la culminació de l'època de més 
esplendor cultural de Sant Feliu, i aquí ressona la seva idea tan noucentista de la vila espiritual, de 
Sant Feliu com una miniatenes o una miniflorència, sempre amb el referent clàssic al cor. 
 El daltabaix de la Guerra Civil i la resolució de la Segona Guerra Mundial han fos aquest 
món. El “pot de confitura” que Sant Feliu era ha tingut una trista fi. Però els grecs ja pensaven que 
tot és cíclic, i tornaran els bons temps. Aquest és l'entusiasme, la sortida a l'atzucac històric de les 
Meditacions. És un projecte personal que té a veure amb la represa de la llengua, les publicacions 
en el seu idioma i la culminació del seu trajecte, tan literari com personal: ha tocat fons i comença la 
remuntada que portarà al Gaziel definitiu de l'obra en català.  
 Tal com escrivia a Agustí Duran i Sanpere, des de Madrid, tot just quatre mesos abans de la 
confecció dels Goigs: “La meva filla, amb bon acord, se m'ha posat a estudiar Farmàcia i està a punt 
d'aprovar, crec, el primer any. D'aquí cinc més, si no se'm casa pel camí, li compraré una farmàcia 
(si puc triar jo, a Sant Feliu) i em retiraré a la rebotiga, em posaré una bata gruixuda, unes sabatilles 
ben calentes i un casquet rodí, de vellut vermell, i mentres la noia farà píldores, jo faré versos.” 
 

 
 

 



                                              
 
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). 

 

 

 



 
 
Ester Xargay,  

Sant Feliu de Guíxols, 1960.  

Llicenciada en Història de l'Art, escriptora i videoartista Poesia, exposicions, concerts, videorecitals 
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 

    
Els Goigs de Gaziel 

 
En la «construcció» del mite guixolenc, han participat, cada un al seu aire, assagistes i 

memorialistes, com Gaziel, novel·listes, com Ferran Patxot, pintors, com Josep Amat i Josep 
Albertí, arqueòlegs i historiadors, com Lluís Esteva i Joan Torrent i Fàbregas, impressors i 
llibreters, com Octavi Viader, mecenes com Rafael Patxot, i melòmans i compositors, com Joan 
Goula, Marià Vinyes i Juli Garreta. 
 Probablement, de tots ells, Gaziel és qui ha contribuït de manera més decisiva a la 
mitificació. Segons diu: el 1951, va comprar per atzar un paquet de fotografies antigues de Sant 
Feliu. I, un any després, remogut pels records d’una ciutat, la de la infantesa, doblement perduda pel 
pas del temps i per l’«exili», si més no per raons de feina, a Madrid, va compondre un llarg poema 
de més de 270 versos, que, com a subtítol, porta la llegenda «en to de facècia popular empordanesa» 
i que, en el títol, Goigs de Sant Feliu de Guíxols, juga amb l’equívoc del terme «goig»: gènere 
popular d’origen medieval i de forma rigorosament codificada, que, de fet, no és la utilitzada per 
Gaziel, destinat a glorificar les marededéus i els sants patrons de totes les ermites i succedanis del 
país. I, a la vegada, substantiu que designa una aparença plaent («fa goig») o una emoció exultant 
(«la joie de vivre»). Si el títol i el subtítol suposen un joc d’equívocs, la «construcció» és 
inequívoca: Sant Feliu, en el moment que evoca, els anys de la fi de segle, és un vertader Paradís, 
però, com tots els paradisos, va durar un obrir i tancar d’ulls: «res tan curt com la disbauxa, / res 
més breu que el paradís, / res tan feble i fonedís / com les delícies de Xauxa». El poema, que consta 
de tres parts, comença i acaba amb uns versos que defineixen la població en termes orsians o 
noucentistes («i que n’ets de ben plantada!», «tan dolça i tan encalmada, / entre la boscúria alada / i 
el sorral com un caliu») i, per tant, homologable amb el model de la vila italiana («com en ple 



Renaixement / una vila italiana»). Amb altres paraules: constitueix la realització d’una idea, la de la 
Catalunya-Ciutat del 900, que, el 1923, havia defensat en una conferència, Les viles espirituals, 
llegida a l’Ateneu de Girona, i que, tres anys després, va ser objecte d’un ampli debat a les pàgines 
de la Revista de Catalunya, de Rovira i Virgili, amb intervencions, entre d’altres, de Josep 
Carbonell, Guansé, Carles Rahola i Salvador Albert. Així, en la primera part, descriu la petita 
Xauxa de pescadors i tapers, que gira al voltant de la indústria del suro: «treballaven amb catxassa / 
tres dies setmanalment, / i encara deia la gent / que tots treballaven massa». Ara: aquesta petita 
Xauxa era també terra de burgesos. De senyors, que, com diu a la segona part, van aliar diner i 
cultura: «ací el diner i la cultura / es varen saber casar, / i era, de tot l’Empordà, / el pot de la 
confitura». Per últim, la tercera part, més beu, constitueix una dramàtica elegia per la desaparició 
d’aquest món feliç, fruit, en el fons, de la conjunció dels dos casinos, el dels senyors i el dels 
treballadors. «Adéu, Sant Feliu dels bons!», exclama. «Pel teu cel, de llums tan fines, / ja no hi 
volen les cardines: / les han tret els avions.» I afegeix: «la cultura?... Ai la cultura! / Mai ningú no 
podrà dir / quina ha estat la trista fi / d’aquell pot de confitura.» Tanmateix, l’elegia, la clausura 
amb un toc d’esperança, ni que sigui genèric: 
 
   Els bons temps prou tornaran 
   Portats pels uns o pels altres; 

I si no els veiem nosaltres, 
Els fills o els néts els veuran. 

 
 La troballa de les fotografies i aquesta explosió d’enyorança van ser el detonant d’un 
moviment de recuperació del passat perdut, i al mateix temps, de reflexió sobre el sentit d’un futur 
marcat per la doble confrontació bèl·lica, la local i la mundial. I, per tant, de «construcció» d’un 
mite, no sé si estimulat, ni que fos de lluny, pel que, a la mateixa època i per raons diferents, va 
«construir» Josep Pla a partir d’una altra vila surera, Palafrugell. 
 
 
Gaziel: l’home és el tot (Conferències Any Gaziel 2007). Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
Barcelona, 2009. p. 63-65 
 
 



                                           
 
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). 
 

 



                              

Miquel Aguirre i Oliveres.  
Banyoles, 1964.  

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". 

 

	  	  



                                               

M. Àngels Suquet i Fontana,  
Girona, 1967 
 
llicenciada en Filologia Clàssica i màster en Arxivística per la Universitat de Girona 
professora de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) 
arxivera de l'Arxiu Municipal de St. Feliu de Guíxols 
 
Publicacions: 
 
Manual para la gestión de fondos y colecciones fotográficas (2001)-coautora- 
Manual d’arxivística i gestió documental (2009) 

Articles: 

AULADELL, Marc; SUQUET, M. Àngels. Costa Brava Panoràmica. El Papiol: Efadós, 2010.  
SUQUET, M. Àngels. Els germans Fargnoli i el Noucentisme a Girona. Girona: Ajuntament de Girona, 1998. 

Juntament amb Pilar Vélez. 
SUQUET, M. Àngels. Manual para la gestión de fondos y colecciones fotográficas. Girona: CCG ediciones - 

Centre de Recerca i Difusió de la Imatge. Ajuntament de Girona, 2001. Juntament amb Joan Boadas 
Raset i Lluís-Esteve Casellas Serra. 

SUQUET, M. Àngels. Observant el temps. Sant Feliu de Guíxols 1860-1980. Sant Feliu de Guíxols: Ajunta-
ment de Sant Feliu de Guíxols, 2002. Juntament amb Àngel Jiménez. 

SUQUET, M. Àngels. “Els arxius i la comunicació” a Manual d’Arxivística i Gestió Documental. Barcelona: 
Associació d’Arxivers de Catalunya, 2009. Juntament amb Jordi Serchs 

 

 



 

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 



    
 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2004). 
 

 

 
 



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



                                            
 

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



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

             
Els Goigs d’en Gaziel 

 
Ha estat una autèntica sorpresa la lectura d’aquests Goigs que no coneixia. Decididament, 

Gaziel, que va ser un gran prosista, no diria que fos poeta, però sí que sabia fer versos ben fets. No 
com l’altre nostre gran prosista, Josep Pla, que, quan vol fer versos, els esguerra del tot. Gaziel és 
humil i escriu en una forma popular, la dels goigs. Però no els dedica a cap sant ni santa ni a cap 
marededéu, sinó al seu paradís privat: Sant Feliu de Guíxols. 

Els goigs de Gaziel estan dirigits a Marià Vinyas, esplèndid pianista. Em sembla del tot 
natural. Gaziel evoca en unes quantes estrofes l’esplendor musical de Sant Feliu. Els concerts de 
can Rovira, on es podia sentir el més avançat de la música europea: “la melodia divina de Ricard 
Wagner o Strauss...”, com diu en una estrofa. I després d’evocar aquesta presència de la modernitat 
musical a Sant Feliu, passa a parlar de Garreta “(mig rellotger, mig poeta”). Jo sempre havia tingut 
Garreta com una rara flor sorgida del no-res, però res no surt del no-res. I Garreta, tot i el seu 
autodidactisme va tenir una escola de música de primera categoria: la dels afeccionats ganxons que 
viatjaven a l’estranger, sobretot a Alemanya i França i portaven partitures. Els tapers rics i cultivats. 
Un home dotat com Garreta amb això en tenia prou.  

M’ha fet molta gràcia llegir aquests Goigs de Gaziel que, tot i estar escrits en un to de 
“facècia popular empordanesa”, com diu ell mateix, denoten un amor extraordinari pel lloc del seu 
naixement i una nostàlgia “d’aquell” Sant Feliu que ell va perdre dues vegades: la primera quan era 
un nen i el seu pare s’ho va vendre tot i se’n va endur la família a Barcelona, i la segona, poc abans 
d’escriure aquests Goigs (són del 1951), quan Sant Feliu, com tot el país, acabava de passar el terror 
de la guerra i hi va perdre tantes coses. Gaziel escriu els seus goigs quan Sant Feliu vivia encara les 
privacions de la postguerra i hi dominava la presència castellana. Cosa que volia dir la mort de la 
cultura local, que havia estat tan brillant. De tota manera, en l’última part dels Goigs, en què es 
lamenta del món perdut, no s’està d’escriure unes darreres estrofes esperançades.  
 
 

Per damunt de tanta runa, 



i malgrat el fang i el fel, 
ens queda mar, terra i cel, 
la nostra més gran fortuna. 

 
Els bons temps prou tornaran, 
portats pels uns o pels altres; 
i si no els veiem nosaltres, 

els fills o els néts els veuran... 
 

Aquests Goigs, escrits com a una facècia, són un document preciós sobre la vida i costums 
de Sant Feliu, sobre la seva època cultural daurada, sobre la seva història en la postguerra. Un 
document menor, si es vol, però que ens acosta d’una manera vívida i plena de gràcia el Sant Feliu 
dels temps de Gaziel. I tot i que són versos lleugers, el gran escriptor que és Gaziel sap conferir-los 
un pes notable. 



Ingrid Duch (Sant Feliu de Guíxols, 1996) 
IES. Sant Elm 

 

 

Melancolia Pictòrica 

Asseguda un dia plujós d’estiu observo davant dels meus ulls un paisatge que em té 
absolutament captivada. Em transmet tranquil·litat, serenor, quietud... em recorda un plàcid 
despertar.  

No hi ha pressa per res, és tot silenciós, harmoniós i ho aprecio. No hi ha cap mena de 
nervis, solament gaudeixo del dia nou que s’aixeca perquè sé que l’agafo amb bon peu i que s’inicia 
un gran dia. 

El cel és de color salmó i es barreja temperadament amb tocs rojos i caramel·litzats. Varia 
de mica en mica, passant per colors grocs, esblanqueïts i fins i tot  adopta un color cada cop més 
blavós: blau clar. 

El sol és immens i lluu com un diamant. Forma un gran cercle i col·lateralment deixa anar 
una sèrie de reflexos que es dibuixen sobre el mar serè. Sobre els reflexos, peixos saltirons fan sortir 
el cap, guimben i tornen dins l’aigua fent un petit capbussament. 

Les gavines comencen a volar sobre les barques de pescadors que comencen a  entrar al moll 
per acabar una jornada de pesca. El dia s’aixeca pla,  i contents estan els mariners que un dia com 
avui promet una captura voluminosa d’espècies marines! 

Al cantó més profund, hi ha els treballadors matiners que comencen a triscar encara amb els 
ulls clucs i lleganyosos.  

El sol cada cop comença a posicionar-se més amunt i m’enlluerna més, les barques ja no en 
són dues o tres sinó que comencen a ser moltes més les que entren a recer de port i els colors del cel 
acaben formant un color blau clar. 

El dia s’ha aixecat i jo , alhora, tinc la sensació d’haver-me llevat amb ell. Quina màgia, 
quantes sensacions és capaç de transmetre’m un simple paisatge!  

El més encantador de tot això, és que aquestes sensacions que experimento i aquest paisatge 
que em resulta de certa manera familiar, el visc estant asseguda en  una cadira del museu 
Marmottan de París observant un quadre del sol ixent. 

 


