
 

 

 

 

 

 

Lletres Guixolenques 
n.6, desembre 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 sisè número de Lletres Guixolenques el lector trobarà la continuació del text, 
publicat els números anteriors de la revista, de Coses d’Itàlia, de l’Agustí Casas, igualment sobre 
Roma (V). Pàgines més endavant hi ha el capítol cinquè de la traducció realitzada per Tomàs Rosés 
de Les ruïnes del meu convent (cap.VI), de Ferran Patxot. 

D’Agustí Calvet “Gaziel” la continuació dels textos d’Una vila del vuitcents que han 
aparegut en números anteriors de la revista 

 Quant a textos d’actors actuals, publiquem un poema d’Ester Xargay, en què hi transcriu 
pensaments, impressions, consideracions  i desitjos a propòsit de la mobilització “V” de l’actual 
procés sobiranista català.  

Àngel Jiménez crea un ficció històrica al voltant d’una notícia que gairebé una centúria 
enrere aparegué a la revista guixolenca L’Avi Muné. 

Fèlix Martí continua amb les reflexions i valoracions amb motiu dels viatges realitzats arreu 
del món, en la seva condició de president de Pax Romana-MIIC, explicats al llibre Diplomàtic sense 
Estat. 
 
 
 
 



 

                                                                                                                    

                                         

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 (V) 
 
 

L'Arc de Triomf. 



 
 
 Al costat de l'edifici, simbol de sa complexa grandesa, li calgué a Roma la glorificació 
arquitectònica de les seves victòries. Des del XVIè segle l'antigor clàssica s'és tan vulgaritzada que 
tots ens sabem imaginar la cerimònia amb que rebien Senat i Poble a l'hèroe director d'una 
campanya feliç; tots sabem comprendre la multitud emocionada; tots l'obirem vibrar d'orgull davant 
del seguici de reis encadenats i de la desfilada de riqueses exòtiques; tots la sentim aclamar les 
legions irresistibles i entre ruixats de flors i visques delirants, cantar les lloances del cabdill, qui, 
coronada la testa de llorer i en quadriga pomposa, fa via majestívol cap al temple de Júpiter. Però lo 
que degué començar com espontani esclat de joia entre ornaments improvitzats, se subjectà aviat a 
un ritual precís, i ni Senat ni Poble s'acontentaren ja de decoracions efímeres i festes passatgeres: 
pretingueren, al contrari, remarcar les seves glòries amb recordances més perennes i com solució 
senzillíssima, crearen aquells arcs triomfals, veres portes monumentals i isolades per les quals passà 
o se suposa haver-hi passat, el corteig remorós del vencedor. De Tarragona fins a  Atenes no'n 
manquen pas encara'ls exemplars més o menys mutilats per les centúries, com no'n manquen 
naturalment i d'una manera principal en el punt de llur origen. Sense moure'ns, per exemple, de la 
via venerable, que empalmant-se amb l'Appia i la Llatina no lluny del Coliseu, atravessa la plaça 
sobirana i se'n puja finalment al Capitoli; al llarg del seu trajecte, que avui podem recorrer fixament, 
hi trobem amb certitud vestigis d'uns i la massa completa de tres altres. Als mateixos Flavis pertoca 
encara l'honra d'haver alçat el de proporcions més escaients i el més compenetrat amb la bella 
escultura que'l decora, aquell Arc de Titus, que pot passar amb justícia com a tipus característic de 
construcció perfecta. 
 Situat en la Summa Sacra Via, en aquell llom de la Vèlia que ajuntant el Palatí amb l'Esquilí, 
separa la vall del Foro del pla de l'Amfiteatre, sa noble i robusta silueta, d'ambdós costats visible, 
recordava i recorda la digna figura d'aquell home, el nom del qual se llegeix encara de ben lluny de 
l'inscripció dedicatòria. Quatre columnes per banda damunt d'alta socolada enquadren una arcada 
única i aguanten a llur torn un entaulament de cornisa voladora; sobre aquest hi ha un àtic, pedestal 
de la quadriga que probablement el coronava. Exteriorment no's veu més escultura que la dels 
capitells d'ordre compost, les victòries dels carcanyols, les dues mènsules que fan de clau de volta i 
la composició al llarg fris, però, sense rompre eixa exquisida sobrietat, sota l'ornamentació 
quadriculada de l'intrados, s'hi extenen dos relleus que poden comptar entre'ls millors de l'art romà. 
Representen clarament aquell triomf de Jerusalem, que tingué més trascendéncia del que son autor 
podia creure. Com a fragments del corteig solemnial, ambdós fan cara al Capitoli i si l'un ens 
mostra'l vencedor damunt del carro aparatós i coronat per la Victòria, l'altre exposa i detalla les 
despulles més sagrades del temple de Judea; el Candelabre del Set Braços, la Taula dels Pans i les 
trompetes. 
 
    La Basílica – La planta circular – Les Termes. 
 
 Juntament amb l'arc hem d'esmentar la basílica. Sota aquest nom, que sembla indicar un 
nom grec, els romans ampliaren sens dubte una concepció vinguda de Llevant però assimilada a 
llurs necessitats fins apareixer del tot com cosa pròpia. Mercat, tribunal, lloc de reunió o de 
passatemps, de tot participa la basílica, (si no simultàniament al menys en un temps o altre de sa 
història) i la provinença de sa gran superfície no és altra que l'idea d'oferir un sopluig als habituals 
del Foro. Tenim, doncs, amb ella un altre edifici que atorga a Roma quelcom d'original, tot posant 
com sempre al descobert sos instints utilitaris. Composaven sa planta rectangular, una nau ampla 
entre mig d'altres dues més estretes i un sortint circular en un dels caps com lloc d'honor reservat al 
tribunal. Es la disposició originària de l'esglèsia cristiana. Per a sa decoració trobà elements sobrers 
en els generals del temps i'ls anà aplicant en progressió creixent i amb major o menor gust des de la 
seva aparició en el segon segle abans de Crist. La Basílica Ulpia, en mig del foro esplèndid que 
construí Trajà, arrasant tot el turó que unia l'Esquilí amb el Capitoli, pot esser citada com exemple 
entre les cabdals de la bona època: era considerada com la més magnificient de les romanalles 



d'escultura que'ns són pervingudes no desmenteixen pas aquest criteri. En part enterrada i en gran 
part destruida, sabem, malgrat això, que cobria un gran espai, dividit en cinc naus amb sos dos pisos 
de porxos i immediatament an ella, s'alçava la columna que ha portat fins avui el nom del fundador, 
després de tancar les seves cendres i on encara s'hi entortolliga fins més amunt dels 40 metres, 
aquella faixa de relleus, raconte detallat de ses campanyes. 
 La planta circular, que apareix sovint com principal o accessòria en els edificis romans, cal 
també remarcar-la com motiu més o menys tradicional. Podríem naturalment cercar-hi antecedents 
en els templets rodons de Grècia i en les tombes etrusques, però ja en sos origens més remots, 
trobem a Roma i en el Laci les barraques rodones i descubrim palesament llur primitiva estructura 
en certes urnes cineràries. Provem, demés, una antiga arrelada tradició l'anar substituint la 
construcció cilíndrica al llarg dels temps històrics i l'aparèixer encara amb persistència en l'època de 
maturitat artística: que ho diguin si no els temples de Vesta, la deessa de les més velles llegendes i 
que ho confirmin alhora amfiteatres i edículs, absis de palaus i de basíliques, tombes com les 
d'August i de Cecília Metella i'l mausoleu immens que's disposà Adrià i que fondament modificat és 
el Castell San Angelo. La rotonda que forma part del Panteó d'Agripa i que erigí també Adrià és 
l'exemple major d'aquesta tendència indígena, però la corona la coberta esfèrica que ha resistit 
intacta dinou segles i la construcció d'aquesta, ja més sàvia i meditada, lluny de poder derivar-la de 
pràctiques nacionals, ni de cúpules etrusques ni micèniques, ens duu llògicament cap a cercar-ne la 
gènesi en les ensenyances d'aquell art oriental d'on provingué més tard el bizantí. 
 L’apogeu de l’arquitectura i amb ell el de les altres arts, s’estén des d’August fins a Adrià o 
sia, des del primer segle fins a mitjans del segon, però si la decadència fou ben clara a partir 
d’aquesta època, els emperadors seguiren sens parar llur competència de luxe i construccions 
grandioses. Obeïren a una dèria sumptuària que’s manifestà sobretot en les grans termes, edificis 
provinents de costums ja molt antigues, però adaptats per primer cop a l’ús de multituds immenses i 
agençats àdhuc amb refinaments i serveis fins allavors no intentats. Caracalla, per exemple, construí 
aquell conjunt de naus majestuoses i de jardins esplèndids que omplien un espai rectangular de més 
de tres cents metres de costat, entre quals enderrocs s’hi són trobats el Toro, la Flora i l’Hèrcules 
Farnesis, obres certament ben dignes de les voltes colossals que les cobriren. I semblant 
esbojarrament fou sobrepujat encara per Dioclecià en els altres termes del seu nom. Roma, segons 
un amic de precisions numèriques, comptà allavors deu establiments d’aquesta mena, innombrables 
temples, 1790 palaus, deu basíliques i 36 arcs de triomf, Hi havien, endemés, dinou aqüeductes i 
d’ells cal remarcar com a detall significatiu que la Roma actual no n’utilitza sinó quatre i és de les 
ciutats d’Europa més ricament servida d’aigua. 
 Tot això, tanmateix, poca cosa té que veure amb lo que aquí cerquem. Malgrat tan repetides 
magnificències, la decadència existia en tots els ordres i enlloc pot veure’s millor i més clarament 
que en  l’Arc de Constantí: els seus relleus no posseeixen ja ni la gràcia amanerada de les èpoques 
de desgastament general i sos millors ornaments són furts comesos en construccions de Trajà i de 
Marc Aureli. L’art vigorós del temps d’August, mancat del foc d’un ideal, era esdevingut infecund i 
possessor tan sols d’una rutina i si portat amb la cort cap a Orient s’hi transformà depressa en 
bizantí o morí absorbit per una altra correntia, a Roma no feu més que davallar cap a una ruïna, on, 
com planta jovençana nodrida per despulles de sis o set centúries hi cresqué poc a poc l’art cristià.  
 
 
Coses d’Itàlia. Estampa d’en Octavi Viader. Sant Feliu de Guíxols, 1925. Segona Edició. p. 26-32 
 
    



                     

                                                              
 

Les ruïnes del meu convent 

      
                            traducció: Tomàs Rosés i Pijuan 
 

CAPÍTOL VI 
La meva taciturnitat.- Uns emblemes trists.- Acusació i defensa 

 
Els primers dies que van seguir a aquestes escenes els vaig passar com atordit. No podia donar-me 
compte cabal a mi mateix del que m’havia passat, i em repugnava que altres me la donessin: només 
que, per prudència, tots procuraven de no refrescar-me  memòries passades. No obstant, tenia 
presents dues circumstàncies. Primera, que a Calasants m’havia posat en perill de mort per salvar la 
vida a un home; i segona, que en rebre els sants olis se’m va indicar que aquella acció havia estat 
presa per una temptativa de suïcidi. Les altres circumstàncies les confonia amb els records vagues 
dels meus somnis; però aquelles dues em bastaven per donar-me un acarnissament dolorós. Temptat 
vaig estar algunes vegades a provocar una explicació per dir la veritat en la meva defensa; 
m’encoratjava l’esperança de confondre els qui no creuen en la grandesa de l’ànima, pel seu costum 
de tocar a totes hores les petiteses de la vida; i volia obtenir una satisfacció tan solemne, com 
pública havia estat la injustícia que se’m va fer. No obstant, pensant-ho millor, vaig desistir de 
semblant intent. ¿La meva acció, em vaig dir a mi mateix, no la vaig fer a la llum del sol i a la vista 
de tot el món? ¿no hi havia al meu costat i davant meu milers de persones que podien deposar en 
favor meu? Ara bé, si totes elles no van tenir ulls per veure, o es van enganyar totes a una en el 
judici que formaren pel que veieren, ¿podran escoltar-me per donar entrada a un convenciment 
contrari al testimoni dels seus propis sentits? És inútil, diran, voler-me fer creure que no vaig veure 
el que realment vaig veure; i encara s’aferrarien més a la seva creença. Així que vaig deduir que 
seria una bogeria voler apel·lar a una fallada del món davant del mateix món. 

Però, aquella injustícia, impresa en el fons de la meva ànima, i no esmenada, va augmentar  la 
meva taciturnitat, i va fer créixer la meves ganes d’aïllament. Em provocaven tedi les converses, i 
mentre ho pogués fer sense passar per descortès, no responia sinó per monosíl·labs. M’eren 
insuportables els goigs materials de la vida. Creia impossible que l’home estigués exclusivament 
destinat sobre la terra a la missió de comprar i de vendre, de crear nous productes per encendre nous 
desitjos, i de traginar incessantment d’una part a una altra les obres de les seves mans o les de la 
naturalesa. Quan des de dalt d’un turó dominava amb la vista una immensa extensió de mar per un 
costat, i de l’altre altres turons, pinedes, camps de conreu, granges, la vila i els seus jardins, creia 
trobar-me en un lloc des d’on veia a un costat la civilització, i a l’altre, la naturalesa salvatge, 
majestuosa i magnífica. Mirava cap al mar com si hi busqués un racó a on pogués anar a passar els 
meus dies. Envejava als peixos la facultat d’escodrinyar les cavitats de les aigües, i als ocells, el 
poder de solcar els aires i de fer seus tots els països; i l’home em semblava ¡boig de mi! un ésser 



inferior encadenat sobre una penya. I aleshores creuaven la meva ment uns pensaments vagues i 
terribles. Moltes vegades m’he preguntat qui engendra aquestes imatges que s’imprimeixen a la 
ment, suaus unes i aromàtiques, devoradores altres: i em responia que eren filles meves i una 
mateixa cosa amb el meu ésser les que m’acariciaven; i que naixien fora de mi les que em 
martiritzaven. Tot tendia a concentrar la meva existència en mi mateix. No obstant, quan les idees 
melangioses deixaven lliure la meva imaginació als pensaments més tendres, reconeixia que la 
meva existència en necessitava una altra superior a ella, o en poder, o en tendresa; d’un altre ésser 
en el si del qual pogués recolzar el meu front abrusat, i que el banyés amb la rosada del seu plor. 

Insensiblement vaig tornar al meu anterior sistema de la meva vida, tenint repartides les hores 
del dia entre els meus estudis, els meus passeigs solitaris, i les meves flors. No havia perdut el 
costum de donar cada matí el bon dia a Adela, entregant-li a vegades un ram simbòlic, i a vegades 
una sola flor que ja era per si mateixa un emblema: i ella em corresponia amb una altra flor o amb 
un altre ram, de manera que les nostres salutacions eren un mutu canvi de flors. Però notava jo en la 
meva cosina un canvi que a vegades em produïa inquietud, y altres embadaliment. Ja no era l’Adela 
juganera, festiva, lleugera, riallera, dels dies purs de la meva infantesa, que en veure’m al jardí 
acudia bulliciosa, m’agafava del braç, m’ensenyava una flor acabada d’obrir, em demanava que 
l’ajudés a perseguir les papallones, em jugava alguna treta, m’acariciava i em renyava: ara era més 
reservada, molt més tendra, i incomparablement més bella. No deixava de trobar-la freqüentment 
cuidant les plantes; però ja no sortia al meu encontre, m’esperava; i si en els meus emblemes feia jo 
al·lusió a la seva bellesa o a les seves qualitats, evidentment les roses de les seves galtes 
m’insinuaven que parlés d’una altra cosa. 

Però ja he dit que quasi mai ens parlàvem. Acostumats al llenguatge mut que ens havíem format, 
d’alguna manera ja no sabíem obrir els llavis, ja que tot allò que desitjàvem ho dèiem sense el més 
petit esforç per mitjà d’algunes flors, o d’algunes fulles, variant la seva significació segons la 
manera de presentar-les. Aquesta tendra correspondència, tan innocent en els seus principis, tan 
candorosa i tan pura en la manera de sostenir-la, devia causar-me greus disgustos. 

Amb prou feines aconsegueixo de moure la ploma en voler traçar aquesta pintura dels primers 
dies de la meva joventut. No sé si és que em repugna girar la vista cap els meus passats deliris, o 
perquè ho jutgi dolent per a la pau de la meva ànima, o potser per no recordar mals i dolors ja 
enterrats, el cas és que voldria passar molt per sobre alguns fets, com qui ja sap que està caminant 
sobre cendres encara calentes. D’altra part em pregunto: ¿com em serà possible, en descriure el meu 
viatge per la mar agitada de la vida, no parlar dels esculls que hi vaig trobar, ni fer esment de les 
tempestes que m’assaltaren i dels remolins que van estar a punt de submergir-me? Necessari serà, 
doncs, tot i el risc de fer vibrar alguna de les fibres més delicades del sentiment, que jo mateix faci 
memòria de les ferides que més fondament van esquinçar el meu pit. 

Un dia, molt de matí, abans que jo li donés el bon dia, em presentà Adela una branqueta 
d’absenta. Em vaig pensar que era una broma; però mirant el seu semblant, em vaig veure obligat a 
demanar-li una explicació. És la primera conversa que vam tenir que mereixi tal nom. 

-- Ja saps, li vaig dir, que l’absenta indica l’absència. ¿T’absentaràs, doncs? 
-- No jo, sinó tu, em va contestar. Ahir a la tarda, mentre feies la teva passejada, va venir el meu 

oncle, i va parlar molt de tu amb el meu pare. Fes com si no sabessis res. Els dos van convenir que 
per donar-te carrera t’han d’enviar a una universitat. I penso que partiràs dintre d’alguns dies. 

En sentir això em vaig quedar pensatiu, i maquinalment vaig anar desfullant el ram d’absenta. 
-- T’entristeixes? Va continuar Adela; doncs jo creia que et donava una bona notícia. ¿No m’has 

dit alguna vegada que desitjaries veure terres, i córrer món, i que en tornar tinguessis alguna 
ocupació en què fixar-te? 

-- Conec, li vaig respondre al cap d’una estona, que em convé marxar; però, no hi puc fer res, en 
pensar-hi, em poso trist. 

-- Doncs fas malfet, perquè li sabrà greu al meu pare. 
-- Déu em deslliuri de fer-ho, Adela, i ben segur que procuraré demostrar alegria: no es podrà dir 

de mi que vull pagar amb ingratitud els beneficis que he rebut. Però a tu et confesso que ho sentiré. 
-- I per què, Manuel? 



-- Dígues-me  tu primer, per què et complaus en conrear aquest jardí, en regar les plantes, en 
contemplar les flors, i en perseguir els insectes que les agostes. Diràs que el costum et fa agradables 
totes aquestes ocupacions. Doncs el mateix em passa a mi. ¿És culpa meva si aquesta habitació 
m’agrada?; si les passejades que faig per la vora del mar m’embadaleixen; si aquest jardí em sembla 
deliciós; i si la teva mateixa presència en la família és als meus ulls el més gran dels encants? ¿Què 
creus tu que es necessita per ser feliç? Al meu entendre, acontentar-se amb poc basta. 

-- I no obstant, replicà Adela abaixant els ulls, tu no ets feliç. 
-- Això serà, li vaig respondre, perquè tal vegada una felicitat completa és impossible a la vida, o 

al menys fuig del qui més la cobeja, quan potser la posseeix el qui menys pensa en aconseguir-la. 
Entenc que els desitjos són el que més ens allunya de la felicitat; i encara que tanquem la porta als 
uns, l’obrim per als altres. Però no per això em sento desgraciat. Tu mateixa, que segurament no et 
queixes de la sort, ¿et creus però enterament venturosa?  

Adela va romandre callada alguns instants; i després es va inclinar, i agafant del peu d’unes 
plantes algunes fulles seques me les va presentar sense dir una paraula. 

És la primera vegada, li vaig dir, que et mostres tan franca amb mi. Aquestes fulles seques són 
l’emblema de la malenconia i de la tristor. ¿Com vols, doncs, que jo em cregui feliç, si tu, tan digna 
de ser-ho, n’estàs tant distant? Mira, avui mateix pintava per a tu un ram amb els teus atributs: 
l’acàcia rosa, la sàlvia dels boscos, la violeta, i la rosa blanca, tot dient-te el que tu, elegant i bona, 
eres al mateix temps modesta i prudent; ¿podia jo pensar que el salze també et convingués? 

-- No, Manuel; ahir no em convenia. I estic per dir-te que estava tan contenta amb la meva sort 
que hagués admès per emblema la centàurea. Però avui és una altra cosa. Tu et queixes del teu destí, 
i crec que ho fas amb raó. Pel que fa a mi, ja no tinc un altre emblema que una planta que ni tu ni jo 
havíem pensat en preocupar-nos. 

Jo esperava que pronunciés el nom d’aquesta planta, però va tornar a callar durant una bona 
estona. 

-- I quina és? Li vaig preguntar per fi. 
-- És molt comú, em respongué, i no obstant no havíem pensat en traslladar-la aquí. Entre 

nosaltres té un altre nom que el que tu li dones: tu l’anomenes ........ de tardor. 
-- M’espantes, Adela. ¿Creus, doncs, que els teus millors dies han passat ja quan tal vegada no 

han començat encara? ¡La ..........  de tardor! ¿Saps que les seves flors, en lloc d’inspirar l’alegria i 
l’esperança, ens anuncien, contràriament, la pèrdua dels deliciosos dies que ja no tornaran? ¿És 
possible que et recordis només d’una planta que inverteix l’ordre de les estacions, i que la vista de 
la qual no infon més que tristesa? 

-- A soles, respongué Adela amb una tendresa que em va commoure en gran manera, a soles o 
davant de Déu puc adoptar un altre emblema: és una planta que tampoc no tenim encara que també 
és molt comuna. 

Es va detenir dient això, com si volgués que jo endevinés el nom del seu segon emblema. 
-- ¿Un emblema per a quan estàs a soles amb tu mateixa i davant de Déu? vaig dir; no 

l’endevino. 
-- Són flors, va continuar Adela, neixen a la tardor, i formen una multitud de petis sols d’un color 

groc pujat: tu l’anomenes ènula. 
Aquestes paraules, tristament pronunciades, em van deixar admirat, i vaig començar a creure que 

Adela, que era el mateix candor i la innocència, devia tenir algun greu motiu per pronunciar-les. 
-- Permet-me que dubti, li vaig dir, si les teves paraules es refereixen més aviat que a una realitat 

a algun somni molest. A la teva edat, el jacint, que és la flor dels jocs, i l’agreta, que és el símbol de 
l’alegria, et convenen més que l’ènula, que és la flor dels plors. Però tu et deus haver equivocat en 
el nom, no és veritat? 

-- Escolta, Manuel, i comprendràs si la meva aflicció té una causa. Tu saps com són de limitats 
els meus desitjos, ja que totes les meves alegries són aquest jardí i les nostres passejades a la vinya i 
a les ermites. Mai no he desitjat altra cosa sinó que em deixessin perllongar aquestes alegries, i 
pintar flors o imitar-les en paper. Ni m’he recordat mai de demanar a Déu res més, absolutament res 
més. Per això em creia feliç, i no hagués canviat la meva sort per la de cap altra jove que jo conegui. 



Tenia cura de les plantes, les regava, les posava a cobert del sol i del vent quan em semblava que ho 
necessitaven, i em deia a mi mateixa que era un goig poder contemplar-les, i dir-los que era a mi a 
qui devien la seva existència i la seva ufana; de manera que les flors amb les quals elles 
s’engalanaven em semblava que era un present que em feien per les atencions que els havia dedicat 
per a la seva conservació. D’aquesta manera hauria passat la meva vida sense molestar ningú, ni 
demanar res, i sense prendre per emblema les flors que et vaig dir. Però ara serà un altre el meu 
destí. Vull que el sàpigues, per fi. A la reunió d’ahir, després d’haver tractat de la teva sort, van 
tractar de la meva, i determinaren casar-me. 

-- Casar-te! 
-- Amb el pilot que et va salvar la vida. 
-- Sí! I que és ric, molt ric, honrat i valent. Els meus oncles et volen bé, Adela. Amb semblant 

home no pot ser el teu emblema l’ènula. 
-- Però és culpa meva si jo prefereixo no casar-me? Per què se l’ha d’obligar a una que es casi? 
-- És que t’obliguen a tu, Adela? 
-- És igual, perquè sabent jo la voluntat dels meus pares, per res d’aquest món deixaré de 

sacrificar-me. 
I es va posar a plorar. Jo estava molt commogut. Hagués estret contra el meu cor aquella sensible 

i preciosa criatura. Em semblava que era l’ésser a qui en els meus somnis invocava perquè vingués 
a embadalir els meus dies sobre la terra. Això és el que necessito, em deia; un ésser que em 
comuniqui les seves alegries i les seves  tristeses, que s’entusiasmi quan jo m’entusiasmo, i que 
plori quan jo ploro. Pobre Adela, ahir tan nena i avui tan desgraciada! I la mirava encantat, 
convençut que havia estat posada en el món perquè m’entengués, i parlés dolçament amb mi, i em 
consolés. ¿I volen agafar-me-la, afegia en el meu interior, precisament quan he arribat a adonar-me 
que en ella hi ha la meva felicitat? Cec, exaltat, febrós, anava a llançar-me als seus peus o tal 
vegada a profanar amb el fregadís de les meves ardents llàgrimes les seves tan pures. Però em va 
semblar com si veiés aixecar-se davant meu una ombra amenaçadora: vaig fer un crit, i, espantat de 
la meva pròpia audàcia, vaig fugir. 

Vaig córrer cap el mar, i em vaig asseure sobre una roca. Tremolava com si acabés, en la meva 
consciència, de cometre un crim, encara que no havia tingut valor per consumar-lo. Tenia por que 
ella no hagués pogut llegir en el meu semblant el meu deliri, i mirava al meu entorn per si pogués 
aparèixer algú per venjar-la dels meus designis. 

El murmuri de les onades calma sempre l’agitació de la meva ànima. Bufava el vent amb 
violència. Vaig divisar allà lluny una vela que s’anava acostant lleugera, i la vaig seguir amb la 
vista. Va venir a treure a la platja, quasi als meus peus. D’ella en va sortir un pobre pescador amb 
una dona i tres nens que estaven encara en la primera infància. El pescador es va estirar 
malenconiós a la platja. Aquell dia no havia pas estat afortunat. I no obstant, havia de sustentar 
aquells quatre éssers que estaven amb ell, i dels quals els tres li demanaven un tros de pa. ¿És això, 
em vaig preguntar, la felicitat? 

Em van venir aleshores a la memòria els dies de la meva infantesa, les abraçades tendres del meu 
pare, i aquelles tan tristes paraules que des dels seus lavis arribaven al meu cor sense passar per les 
meves orelles. Els indigents, vaig exclamar donant-me palmades al front, els esclaus no han de tenir 
fills. 

Vaig tornar confús  i capbaix al domicili dels meus benefactors, a la meva manera de veure ja 
contaminada pel meu alè. La primera cosa que vaig trobar sobre la meva taula un paper en el que 
vaig veure dibuixat un cactus serpentí eriçat d’espines. Adela té raó, vaig dir-me; ja no l’inspiro res 
més que horror. Deu haver llegit en els meus ulls la perfídia la serp, i em manifesta els seus 
sentiments sense embuts. En mala hora vaig venir al món, desgraciat de mi, per provocar aquests 
sentiments als qui més m’estimen. Fas bé, criatura angelical, en mirar-me amb espant. I després 
vaig pensar que la notícia de la meva patida, que poc abans m’havia semblat insuportable, era ja la 
meva única esperança, perquè tot canviava d’aspecte als meus ulls: la meva cambra, i el jardí, la 
llum i fins i tot l’aire que respirava. 

Immòbil, rígid, vaig haver de recolzar-me a la taula, i doblegant maquinalment el paper anava a 



trencar-lo, quan vaig veure en el revers un altre dibuix. Representava aquest la pitjor de les plantes, 
aquella que, si és conreada, augmenta encara les seves pernicioses qualitats, pagant els beneficis 
amb maldats. Era un ranuncle dels prats. Aquesta vegada  el tir va ferir profundament el meu cor, 
perquè la ingratitud de què se m’acusava no era el meu defecte dominant. Vaig creure, doncs, que 
l’acusació havia anat més lluny que la ofensa, i vaig pensar que havia de justificar-me. Al peu del 
cactus serpentí vaig dibuixar una rama de castanyer, en la qual vaig pintar el fruit envoltat de la 
seva clofolla verda, eriçada d’espines com el cactus, i en aparença tant digne d’horror com aquest, 
però en el fons bo, i fins i tot excel·lent. Demanava amb això que se’m fes justícia, jutjant-me, no 
per les aparences, sinó per la realitat. Al peu del ranuncle vaig pintar senzillament una margarida 
daurada i una mica de lli, dient amb això que era innocent i que coneixia i estimava els beneficis. 

Vaig anar al jardí a la recerca de la meva cosina, però no la vaig trobar; vaig recórrer la casa, la 
vaig cridar i no hi era.  

 
 

* * * 
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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”. 

 

 

II 
 

Carrers i botigues 
 
 Per les vies principals de Sant Feliu, quan jo era petit, no hi passava gairebé un carruatge en 
tot el dia. I els únics que torbaven de tard en tard aquella immensa calma, fins al punt que els veïns 
sortien per portes i finestres a veure’ls passar, eren el correu de Girona i la diligència de Caldes o la 
de Palamós: unes baluernes massisses, que trontollaven, tirades per quatre cavalls o mules, i 
cobertes amb unes veles de lona rígida, pintada per fora, i unes baques altíssimes, curulles de 
pagesos i aviram. Un dels paradors d’aqueixes arques de Noè rodades era prop de casa meva, i se’n 



deia a cal Loro. Quan les diligències havien de maniobrar pel carrer, entre espetecs de tralla, 
dringar de picarols i renecs caragolats, semblava que s’embussés tora la vila. 
 Una tartana escadussera; una charrette, orgull d’hisendat; les típiques carretes de transportar 
suro; el “carro de l’esquella”, el més popular de tots, perquè era el de l’escombriaire; o la roda de 
l’esmolet, que anava passant pels carrers la seva rudimentària i guspirejada indústria —com un 
antic déu disfressat o vingut a menys—, composaven tota la trepidació de la vila. Si es divideix 
aqueixa mitja dotzena escassa de vehicles (que tampoc no circulaven cada dia, ni mai tots a la una) 
pel nombre de minuts que tenen les vint-i-quatre hores del dia, s’obtindrà una idea matemàtica de 
l’endormiscat encís i la benaurança profunda d’aquells carrers i places. L’esquella de l’escombriaire 
se sentia dringar de tan lluny, en la pau de la vila que quan començaven a oir-la distintament les 
dones de casa, encara trigaven un quart ben llarg a treure davant de la porta el caixó de les deixies. 
Sabien perfectament que el carro no arribaria pas abans. I aquest càlcul humil i familiar no fallava 
mai, perquè era tan segur com els de l’astronomia. 
 El martelleig sonor d’un ferrer damunt l’enclusa, al nostre barri hi havia moments que 
arribava a eixordar, com si fos a la vora; però en realitat venia de l’altra banda del poble. A llarg i 
llarg dels matins lluminosos i les tardes serenes, que eren incomptables d’un cap a l’altre de l’any, 
les hores lliscaven encalmades, plenes, denses, madurant a poc a poc, com la fruita de les hortes 
veïnes. Per una mica de temporal que hi hagués, fins al fons de les cases tancades arribava, a 
l’hivern, la profunda remor de la mar, arrossegant i rebotent la seva ressaca per la platja deserta. 
Aquesta fressa augmentava i es feia una mica més greu, una mica paorosa, quan queia la nit. I com 
que la tramuntana sovint s’enduia mar endins —cap a Itàlia, cap a Orient— les campanades del 
rellotge de la Vila, els malalts, els insomnes o els que havien de matinejar no haurien sabut, en l’alta 
nit,  entaforats dintre els llençols i a les fosques, quina hora era, a no ser pel sereno municipal, que 
alçava de tant en tant la seva veu coneguda i amiga, tot rondant pels carrers solitaris, amb una mena 
de cantarella pausada, com una antiquíssima reminiscència de cant gregorià: “¡Alabado sea Dios!... 
Las tres y cuarto...”. I, després d’una pausa, durant la qual l’imaginàveu plantat enmig de la 
intempèrie  i la negror, alçant els ulls al cel per consultar-hi el temps, terminava el seu cant amb 
aquesta preciosa advertència: “¡Nublado!...” o “¡Sereno!...” ¡Quina delícia era sentir-lo, entre 
somnis, i tornar-se a dormir! 
 En aquells carrers sense malícia, les botigues tampoc no tenien engany. Eren estrictes i 
franques, i si alguna pretenia a una major elegància, ho feia amb aquella discreció dels senyors i 
menestrals del Vuitcents, quan volien mudar-se. Res de marbres, espills daurats, llums 
enlluernadores, ni altres esquers que no milloren, en absolut, la qualitat dels fideus o la durada de la 
roba, i en canvi en sobrecarreguen el preu. Això sí: la fleca donava pla blanc, de farina; la taverna, 
vi de la vinya, sense batejar; i l’adroguer, bon arròs de València, pastes d’Itàlia —vingudes 
directament, a bord dels bergantins de Gènova i les polacres de Venècia—, cafè moca i caracolillo, 
safrà de les Índies i sucre de canya —duts pels velers de l’Orient i els vapors de les Antilles. Un 
quinqué de petroli; unes balances rovellades, però fidels; unes saques cosides, però senceres; i un 
botiguer amb ulleres de filferro, assentades a la punta del nas, una bata grisa fins als peus, plantofes 
de feltre i gorra de llana a l’hivern, i espardenyes de Blanes i gorra d’alpaga a l’estiu: amb els 
queviures, no hi havia res més a la botiga. Però el que allí es pesava i venia era l’evangeli. 
 A més dels grans comerços de la vila, la nissaga il·lustre dels quals perdura encara, n’hi 
havia llavors uns altres de més petits, però extraordinàriament pintorescos, que ja han desaparegut, 
perquè la seva vida honrada se’ls anà fent impossible. N’hi havia una, de botiga, que en dèiem  A 
can Muesques (aneu a saber per què), oberta en el carrer que avui porta el nom de Mossèn Cinto, si 
fa no fa cap al mig. Pels nois d’aquell temps —1889 o 1890— la botiga d’En Muesques era una 
mena de reialme fabulós, tot i la seva aparença, que no podia ser més modesta. Darrera la vidriera 
tèrbola i polsosa del seu aparador, hi havia de tot: regalèssia, estret (pegadolça), llumins d’espetec 
(que en dèiem “mistos d’esca”), soldats de plom, baldufes, calcomanies, auques, molins de paper, 
torrons d’avellana, grues voladores, i moltíssimes altres coses fetes per embadalir les imaginacions, 
fins les més desenfrenades, com paperines d’anissos, caramels arrissats, ninots de carquinyoli, i 
“boritlles”, que eren boles de pedra i de vidre. Tot plegat,, revolt enmig d’un devessall de pirotècnia 



festiva: coets, correcames, petards grossos i xics, piules, rodes i focs de bengala. I d’aquests tresors  
n’hi havia —això era el prodigi!— a dojo, a tothora i tot l’any, a un xavo i un quarto la peça. (Més 
endavant parlarem d’aquestes monedes.) 
 El mal era que aquella botiga de Les mil i una nits tenia per amo En Muesques, un home alt, 
negre, molt flac, embolicat en una brusa tèrbola que li penjava des de la sotabarba fins als peus, i 
una mena de barretina a dalt del cap, que encara el feia més espaventable. Però hi havia un pitjor, i 
és que En Muesques tenia una infernal canilla de gossos famèlics. I bon punt nosaltres empenyíem 
tímidament el cancell, fent sonar un misteriós esquellerincs invisible, del fons d’un passadís fosc 
com gola de llop, que anava a l’altre extrem de la casa, brollaven uns udols ferotges, i quatre 
llebrers esquelètics, més alts que nosaltres, compareixien a la botiga molt abans que l’amo, els ulls 
flamejants, les dents enfora i un pam de llengua pengim-penjam... 
  
 Una vila del vuitcents (Sant Feliu de Guíxols) Editorial Selecta. Barcelona 1953 p. 31- 35.
     
 

 
 



                                              
 
Fèlix Martí i Ambel, Barcelona 1938 

Filòsof, professor 

Expresident de la Fundació Jaume Bofill Expresident de Pax Romana Fundador i president d'honor 
del Centre Unesco de Catalunya Director del Centre Interreligiós de Barcelona President d'honor de 
Linguapax Medalla Unesco dels Drets Humans (1995) Creu de Sant Jordi del Generalitat de Cata-
lunya (2002) Medalla d'Honor de Barcelona (2006) President d'Opinió Catalana 
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(Continuació del cap IX “Voltant pel món” dins de  Diplomàtic sense estat: memòries.) p. 86-87 

.../... 

He de recordar una parella de membres actius de Pax Romana des del dia de  la seva fundació: 

Louise i Edward Kirchner, de Connecticut. Són uns nordamericans molt especials. Edward era un 

diplomàtic ben conegut al clàssic gratacels de les Nacions Unides de Nova York. Durant moltíssims 

anys va ser el representant acreditat de Pax Romana a la seu de les Nacions Unides i es mou per 

l'organització com si fos la seva pròpia oficina. Explica amb molt d’entusiasme els notables serveis 

de Pax Romana a la comunitat internacional, especialment en relació a les tragèdies humanitàries 

durant la segona Guerra Mundial. Ella és una activista a favor d'Amèrica Llatina. Es va entusiasmar 

amb la revolució sandinista i amb tots els moviments que han intentant crear estructures econòmi-

ques justes i polítiques respectuoses amb els drets humans. Durant els meus anys de presidència els 

vaig visitar diverses vegades als Estats Units, però recordo especialment la primera visita per una 

circumstància molt especial. Vivien en una casa de Stamford envoltats de boscos. Era just la setma-



na en què es produeix el miracle vegetal que tenyeix de vermells intensos i variats les fulles dels 

arbres de l'est americà. Vaig quedar extasiat amb tanta bellesa. Gairebé no em podia creure que no 

estigués vivint un somni. Després he tingut oportunitat de veure el mateix espectacle, en diverses 

ocasions als boscos de New England, però la contemplació del festival de colors principalment 

vermellosos, però també grocs i verds, per primera vegada, imprimeix caràcter. Els Kirchner esta-

ven contents constatant el meu goig estètic i aquells dies feliços van inaugurar una amistat que els 

anys han consolidat. 

Un altre continent que em va impressionar va ser Austràlia. Vaig viure a Sidney, a casa de Willi-

am Neville, que anys més tard seria president del MIIC. Després de conèixer els països asiàtics tan 

densament poblats, Austràlia, compreses també les seves ciutats, semblava un desert. Per altra part, 

parlant amb William i amb el seu cercle de Pax Romana MIIC, em va sorprendre descobrir una sen-

sibilitat tan semblant a la meva i a la dels cercles europeus més inquiets respecte a l'evolució-

involució de l'església catòlica. El grup australià del MIIC pensava en la manera de presentar l'e-

vangeli a la societat australiana i també en el futur universal del missatge cristià. Per cert que a Aus-

tràlia vaig veure mapamundis en els quals Austràlia era el centre del mapa i Europa una perifèria 

marginal. Des d'Austràlia, fent balanç de la presència cristiana en el món, arribava a tres conclusi-

ons. La primera és que els problemes de fons per expressar el missatge cristià a tots els continents 

són similars. Com en temps de Jesús, hi ha molts ídols falsos i cruels: els poders polítics descontro-

lats, els mites de l'individualisme insolidari, la confiança excessiva en la tecnologia, el monopoli de 

la racionalitat exclusivament científica, l'alienació a gran escala vehiculada per les empreses de la 

comunicació i les estructures invisibles de poder econòmic que determina la vida i la mort de mili-

ons de persones humanes. En aquest context els cristians han de fer sentir una veu alliberadora de 

persones i de pobles i crear estructures universals que garanteixin la solidaritat. La segona conclusió 

és que el missatge cristià ha de saltar el clos de la tradició mediterrània, romana i occidental per en-

carnar-se en matrius culturals i religioses diverses. Es tracta d'una operació arriscada però necessà-

ria si el missatge cristià vol arribar al cor de tots els pobles. Fins i tot s'han de descobrir les riqueses 

amb les quals l’alè de Déu (així tradueix Joan F. Mira el que la teologia tradicional anomenava Es-

perit Sant) ha dotat ja les altres tradicions religioses i les ha constituït en vies de salvació. La tercera 

conclusió és que el Concili Vaticà II va orientar adequadament la nau de l'església catòlica, i que 

totes les reticències actuals per avançar en la línia marcada pel Concili suposen alentir un procés 

que un dia o altre s'haurà de fer. Més valdria, per tant, no perdre temps, aplicar amb decisió les re-

formes indicades pel Vaticà II, i preparar propers concilis per continuar avançant. 
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QUAN HOM TOT JUST TÉ EL DRET  
 

"La llibertat és el dret a dir als altres allò que no volen escoltar."  
                                                                   GEORGE ORWELL  

 
  “Quand on n´a que l´amour            

Pour parler aux canons 
Et rien qu´une chanson 

Pour convaincre un tambour” 
                      JAQUES BREL 

 
Quan hom tot just té el dret  
al decidir d'un poble  
per una causa noble  
no admesa per decret  
 
Quan hom tot just té el dret  
a demanar justícia 
cridant sense malícia     
que el dret ja sigui un fet 
 



Quan hom tot just té el dret  
al seu vot per represa 
per la terra promesa  
on la parla ens remet 
 
Quan hom tot just té el dret  
de voler-se més lliure 
per deixar de malviure 
potser cal tirar al dret 
 
Quan hom agafa el dret   
perquè no se li dóna 
la història com a icona 
avalarà aquest plet 
 
Quan hom agafa el dret  
d'afirmar voluntats 
guanyen les llibertats 
sobre tots els retrets 
 
Quan hom agafa el dret  
se'n diu desobediència 
on rau la independència 
amb el vot al barret 
 
Quan hom agafa el dret  
de votar el seu destí 
tombant el seu botxí 
amb la llengua al gallet 
 
i amb la força del sí  
per llevar les amarres  
reblarà un altre sí  
alçant les quatre barres! 
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EL REREFONS D' UNA MOLT BREU NOTÍCIA 
(Autocensura d’un periodista, entre la ficció i la història) 
 
 
Sant Feliu de Guíxols. Dijous, 17 de juliol de 1919.                            
 
Al despatx del redactor de L'Avi Muné, il·luminat tènuement per un llum de pàmpol blanc, hi fa una 
nit molt calorosa. El fum i la fortor de les puntes de cigarret mal apagades impregnen l'ambient, 
entebeït per la forta xafogor. 
 
“El vent humit de garbí s'amanseix, sembla. En fi, sigui com sigui, he de donar-ne la notícia, 
indefugiblement. Aquest cap de setmana tots els tapers i les dones de les màquines en parlaran; 
també les peixateres i els pescadors, al Portal del Peix. Deixant de banda, per uns moments, el preu 
de l'anxova i la sardina -a ral el centenar! -, llegiran la nota del meu setmanari, entre línies, 
esperant que digui  alguna cosa més substanciosa que no pas els altres periòdics locals. Tota 
Ganxònia hi està pendent, aquest cap de setmana! 
El poble sap perfectament que els regionalistes clericals no posaran res en clar, en el seu beneït 
Ciutat Nova. "Que Déu els hagi ben perdonats", diran. I, apa, ja està. Els federals tampoc no 
aniran gaire més enllà de la nota oficial del Jutjat municipal. No els convé. Aquests només 
serveixen per atacar mossèn Gallito,-l'àlies torero, Mn. Santos-; i per a conservar les seves 



poltrones de regidors i de diputats, que els permeti fer martingales amb la distribució de la farina 
intervinguda. Així que de la gent d' El Programa, tampoc no se'n pot esperar gaire res. I els 
sindicalistes tenen, ara per ara, altres problemes. L'agitació social d'aquest dies -el pistolerisme 
barceloní, els locauts i les vagues- omplen les pàgines de l'anarquista Acción Social Obrera, 
redactada tota en castellà i amb poques notícies locals!. 
 I tant que jo havia promès als meus lectors, per tan sols deu cèntims a la setmana... Que passaria 
per alt les qüestions polítiques més generals, que portaria a la pràctica una dura i vigorosa 
campanya contra l'abúlia de l'ajuntament i que m'ocuparia, amb total independència de les coses 
més petites i trivials de la vida quotidiana de la població, del que passés als tallers de modistes, als 
cinemes, al municipi...., i d'altres xafarderies i menuderies entretingudes i divertides. I a fe que tot 
això darrer, fins avui, ho he fet amb més o menys fortuna i mordaç ironia, a pesar dels maldecaps 
que m'ha portat, a mi i a la meva dona.  
Els lectors esperen la meva notícia, que digui molt més que les gasetilles dels altres setmanaris 
polítics. Jubilat i sense sou d'altres feines, depenc exclusivament de la publicació que escric, 
dirigeixo, distribueixo... En malvisc, més aviat, d'una revista que va a cavall entre l'ofec econòmic 
i, ara, el rigor de l'autocensura. I si hi escrivís el que cal -i tothom sap -, del "valent" cap del 
sometent, exposo la meva pròpia seguretat econòmica i el meu benestar. El senyor Narcís és un 
cacic, gras de diners, ronyós i mesquí. Té poder, moltes influències i va armat. Diumenge anirà, 
com de costum, a missa i, en acabat, amunt i avall pel mig del Passeig amb pas lent i gest altiu es 
traurà el barret, i tothom el saludarà amb temor i admiració, aparentment almenys. Les meves, 
massa migrades, operacions bancàries de crèdit, lletres, subscripcions, etc, les faig totes a través 
de la seva banca. Posaria en perill la meva feina, el menjar de la dona i dels fills. L'any passat, 
quan vaig començar a publicar L'Avi Muné, me´n vaig fer moltes, d’il·lusions. Donada la meva 
experiència de poeta i escriptor, demostraria que també en una ciutat petita com Sant Feliu es pot 
fer periodisme i literatura alhora, sense deixar per això de ser un setmanari divertit, satíric i 
humorístic. Quina sort -i quina envejat, tot sigui dit- la d'en Màrius Aguilar, compatrici meu! Sens 
dubte, una de les plomes més llegides a Barcelona. També jo volia ser popular, independent, lliure 
i relativament objectiu en comparació als meus col·legues que depenen del partit, d'uns interessos 
ideològics i econòmics molt concrets i palpables. Com que he militat a les files del catalanisme 
primer, i després del republicanisme, ho sé prou bé. I ara em trobo així, sol i acovardit, incapaç 
d'escriure la notícia tal com va succeir. N'hauré de fer, jo també, una ressenya informativa de 
circumstàncies, de l'afer de la Pilar i en Ramon. Pobres infeliços!” 
 
 
Més enllà dels batents entreoberts de la finestra que dóna al carrer d'Especiers, no se sent cap remor. 
El carrer és desert. La gent dorm o ho intenta, i el vent de garbí ha parat del tot. Tan sols el rellotge 
de la Vila trenca el lleu i rítmic fresseig de les onades quan toca, escandalosament, les últimes 
hores. 
Arrambada a la finestra, la taula rodona, amb la vella màquina d'escriure Underword, la funda, una 
llibreta, el cendrer mig ple, el llibret i la petaca. A sota, una paperera, voltada de fulls rebregats. 
Repenjat al respatller de la cadira de balca, entresuat i neguitós, l'Enric continua evocant amb 
morbosa insistència uns fets de fatals conseqüències. 
 
 
“No se me'n va del cap la rialla i el cos esplèndid, jove i agraciat de la Pilar. Quina planta! A mi, 
m'enamorava aquella noia tan bufona. Bé prou que se'n queixa la dona... Cada vegada, a mesura 
que em faig gran, m'agraden més joves. Què s'hi amaga darrere d'aquest delit? Heus aquí un nou 
tema d'inspiració per a les meves poesies. Ja m'ho diu l'amic Alomar, la poesia és sempre un 
consol, un refugi. Certament, és una bona manera d'escapar-me de la pròpia solitud. Abans de res, 
però, he d'acabar d'enllestir aquest número i, a més a més, l'extraordinari de festa major.                                                                                    
I això ja són figues d'un altre paner. Un estiu més, i una altra festa. Totes iguals, grises, 
monòtones: balls, envelats, sardanes i partits de futbol. Cap manifestació artística ni literària, com 



aquelles vetllades d'abans que preparaven la gent del Centre Català. La cultura - massa 
provinciana- els ha baixat als peus, a aquest regionalistes. L'única cosa que, lamentablement, 
trencarà l'avorriment de les festes és la trista notícia que encara no sé com redactar-la. 
La Pilar era la joia i la vida de la merceria de can Roig, davant de la fleca La Espiga de Oro - Déu 
n'hi do, amb quina expressió l'ha batejada en Mariano de les "seis esquinas". 
Mai no vaig saber entendre com una noia tan bonica i animada va començar a festejar amb en 
Ramon, el germà del "geperut". Un bon noi i, això sí, treballador. Però tenia un caràcter 
completament oposat al d'ella. Era esquerp, d'esguard seriós, preocupat. Quan la fàbrica va tancar 
arran de la darrera afluixada, va provar de fer fortuna a Cuba, on tenia família.                                                                           
He quedat encallat al darrer comentari del "Noticiari de la ciutat”: 
 
 En commemoració de la desastrosa administració federal, el poble agraït, erigeix aquesta làpida, 
perquè serveixi d'INRI i de vergonya eterna. Reinando los federales, tants de tants, Ciutat. 
  
 
Au! Amb aquests que manen sí que m'hi veig en cor. Llenya! Mira que gastar diners del comú per a 
posar una làpida en honor a la Marsellesa i als vencedors de la guerra! Heus ací la fama - 
guanyada a pols, a cops- d'arrauxat i excèntric que tinc. I amb les noies i senyores que, d'amagat, 
fan manetes al "Saló Goula", o amb les parelles que al vespre, dissimuladament, fan via cap a les 
barques del racó de Llevant o cap al camí dels "enamorats". No em fa res de ficar-m'hi, ni de fer-ne 
al·lusions  - suficientment entenedores, agosarades i indiscretes- al periòdic, inútilment amagat 
sota els pseudònims de Salvi Pebre i d' Amaniel Bròquil . Un recurs massa fàcil? Llibertat 
d'expressió! Però aquesta no ho justifica tot. No puc convertir el setmanari en un abocador de mals 
humors ni d'altres sutzures! Contradiccions de l'ofici. De totes maneres una pols de malícia picant, 
barrejada amb les tedioses i rutinàries xafarderies d'un poble tan ensopit, ha de ser socialment 
saludable. 
Estic fet un garbuix. Ètica? O se'n té en tot, o no se'n té en res. El que em dol i preocupa 
seriosament és constatar que a l'hora de la veritat i d'encarar-me amb els qui tenen el diner, em 
torno de sobte poruc, prudent i assenyat. Com molts, també jo destil·lo crueltat només cap als 
febles? 
No puc ara i aquí contar amb pèls i senyals de quina forma el senyor Narcís - com qui va de cacera 
major per a trencar l'esplín, embafat i mediocre, dels rics - va matar en Ramon, indefens i sense 
forces per a disparar-se a ell mateix, arraulit i tremolós a les golfes de can Roig, al costat del 
cadàver de la Pilar. Oh, com m'agradaria de viure com el senyor Vinyas, de rendes! Un periodista, 
escriptor, sense llibertat no és res.                                                                        Inesperadament, 
amb una mà a cada butxaca, en Ramon havia tornat de l'Havana. A un seu "bon amic" - sempre 
n'hi ha un, d'aquests- li va faltar temps per a trametre-li la nova: la Pilar - no podia ser d'altra 
manera- sortia amb un altre xicot. Eren tants els que, seduïts, la voltaven; i el seu xicot era tan 
lluny...!  
                   
A la soledat de la separació, a un Ramon xacrós, consumit per l'enyorança i la tristor, s'hi va 
sumar el desengany d'unes relacions amoroses frustrades. Sentint-se també un estrany al seu poble, 
una profunda i viva malenconia li anà rossegant les entranyes, niant l'odi contra la Pilar i contra 
ell mateix. I sempre és amb el calor de l'estiu, que passen aquestes coses, com -ja fa- varen cremar 
l'església de Sant Joan i els Hermanos. Ai, la canícula...!” 
 
El rellotge de la Vila toca de nou, un sol batall. 
 
“La una! Es fa tard, i hi ha més informació que demà, divendres, hauré de dur irremeiablement 
aquests papers, a la impremta Comas. Fa massa estona que no teclejo cap lletra”. 
 
El llum baix, polsós, es belluga una mica. A la cambra, hi entra un xic de fresca. 



La il·luminació és tènue, groguenca. Bosch i Viola, autòmat, estira un paper de fumar Jean del 
llibret de quadrets blancs i negres que té sobre de la taula i, corbant-lo amb els dits, hi aboca de la 
petaca clivellada una mica de tabac nacional. Distretament, cargola un cigarret. 
 
“ Va! Cal que m'afanyi a polsar les tecles. Títol? "Doble assassinat: tragèdia passional"?. No, no 
m'agrada gens aquest encapçalament. Vejam, aquest altre: Terrible infortuni? Tampoc. 
Simplement:” 
 
 
 
Al voltant de la tragèdia ocorreguda el dijous al dematí en la casa número 2 del carrer de 
Maragall i que costà dues vides, s'han fet tants i variats comentaris que, dubtosos de 
ressenyar l'absoluta veritat del fet, ens abstenim de fer-hi el nostre, callant pietosament. 
 
 (L'Avi Muné, núm. 63. 19.07.1919). 
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