
 

 

 

 

 

 

Lletres Guixolenques 
n.9,  juny de 2016 



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 número 9 de la revista, el lector hi trobarà els sis capítols següents de Les ruïnes 

del meu convent, de Ferran Patxot, amb la traducció feta a cura de Tomàs Rosés. A partir d’aquest 
número, i per tal de facilitar i donar major continuïtat a la lectura d’aquesta novel·la, Lletres 
Guixolenques augmenta la publicació de capítols d’aquesta obra. 

De Una vila del vuit-cents de Gaziel, publiquem la continuació. 
D’Agustí Casas, la continuació, també, de l’obra Coses d’Itàlia, centrada en el monuments 

de l’Antiguitat i els comentaris sobre la urbs contemporània en el temps d’aquest autor. 
El sabio catalàn és un text breu de Xavier C.Ribot, especialista en literatura sudamericana,  

que ens explica les evolucions i circumstàncies literàries, i també geogràfiques, d’un escriptor 
català, el berguedà Ramon Vinyes, que esdevingué precursor dels realisme màgic en les seves 
estades a Colòmbia en les primeres dècades de s.XX, estil que arribaria al zenit mitja centúria més 
endavant. 

Xavier Duran fa amb Dalton Trumbo i les víctimes de la doble moral una crítica mordaç 
contra situacions moralment indignes del món actual, protagonitzades moltes vegades per elits i que 
acaparen un poder prou fort i persuassiu per fer ús criminal de la vida dels altres. 

D'Ester Xargay, dos poemes en la seva línia de la recerca dels límits del llenguatge i les 
alternatives del desfer i refer espiritual que els mots fan possible. 

Des d'aquesta nota editorial volem expressar el nostre darrer adéu i condol per la pèrdua de 
l'amic i col·laborador d'questa revista, Carles Hac Mor, amb motiu de la seva mort recent. 
Descansi en pau. 

 
 
 
 
 



 

                                                                                                                    

                                         

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 (VII) 
 

       COP D’ULL GENERAL. –  
Roma assimiladora, consagradora i universalitzadora. 

 
Quan miro a davant meu aquest manyoc de planes manuscrites, sento, sí, de tot cor la 



molèstia que acabo de donar-vos, però experimento ensems fonda recança de no haver dit gairebé 
res de lo que de Roma pot dir-se. Ja compendreu, tanmateix, que la tasca era difícil, d'encabir tot un 
món dins d'unes fites estretes, i encara que m'en sigui sortit tan malament, amb tot i l'escassesa 
manifesta dels fets aquí aplegats, ja excusareu també la gosadia de fer-hi un xic de síntesi. Jo no sé 
si la síntesi és possible en matèries tan diverses i complexes, però sia síntesi o impressió modesta de 
conjunt, accepteu per endavant la meva pròpia protesta contra qualsevol afirmació que vos pugui 
semblar massa absoluta i discordant per consegüent amb totes les salvetats que hi caldria posar al 
marge. 

En girar-vos endarrera i abraçar amb un cop d'ull el camí que hem corregut, veureu quelcom 
que abans d'empendre l'excursió, potser an algú li fora semblat paradoxal: Roma no fou ni és estat 
mai un poble artista. Ha fet un gran paper en l'història de l'art, però no ha tinguda iniciativa pròpia; 
és estat un teatre, un centre, però mai un focus d'una escalfor espontània; ha constituït un nucli 
absorbidor i ha espandits després a plenes mans tots els tresors aplegats, però'l seu ofici, primer vers 
l’Occident de l’Edat Mitja i envers el món modern en segon lloc, ha resultat exactament el d’aquells 
fenicis de l’Antigor, que incapaços de produir res d’original, copiaven als assiris i als egipcis i 
combinant elements d’ambdues bandes, els escampaven com a bons marxants per totes les afraus 
mediterrànies. 

Roma accepta indiferent l’art etrusc; aculli el grec, s’hi entusiasma, el protegeix, el 
transplanta i li fa donar tot lo que pot aplicant-lo a ses especials conveniències, mes ella resta 
inactiva en el moviment pròpiament dit en l’època de son major esplendor, Virgili fins li canta en 
versos immortals que li pertoca an ella la tasca superior de regir pobles. 

A través de l’Edat Mitjana, regirada per invasions i discòrdies, roman obscura i impotent i si 
algun cop s’hi obira un xic de llum, són les guspires de l’antiga tradició, que bo i encamarada, s’hi 
conserva viventa més que enlloc. 

Més tard, quan el primer Renaixement exuberant de vida reblert de sava nova i enfebrosint 
d’art els estats de més al Nord, ocasiona un període igual al de les ciutats gregues federades, Roma 
no participa pas al moviment; no fa més que lliurar ensopida a l’admiració dels toscans, les ruïnes 
de l’Imperi: Brunelleschi, Ghiberti, Donatello estudien ses relíquies i ofereixen a llurs compatriotes 
el fruit de lo après a vora el Tibre. 

I finalment, quan el Renaixement triomfa a Roma, en gran part mercès a Papes que tampoc 
són romans, els artistes que s’hi agiten són allavors ni més ni menys que’ls graeculi de l’Imperi i si 
en repassem la llista, sols trobarem Juli Romà que sigui fill de la terra. 

Quan se surt d’un museu com el del Capitoli, un ensopega cares pel carrer que ha obirades 
iguals en marbres vells i sembla ben bé que tal com el físic de la gent, se siguin trameses d’una edat 
a l’altra tendències i aptituds. Però si aquell sòl és estat tan xorc per a l’art com per a l’agricultura, 
ha resultat en canvi el gran gresol on hi són afluïdes les més diverses escoles. Totes hi han 
aportades llurs modalitats respectives; Roma les ha foses en un conjunt harmònic i les hi ha preparat 
l’apoteosi. Sense ella no hauríem conegut l’art grec sinó amb molta imperfecció i sense ella el 
colossal esforç del segle XV no fora estat tan palès ni trascendent. Allò que expressa amb relació a 
l’idioma la frase prou sabuda de lingua toscana in boca romana, pot aplicar-se verament a moltes 
coses de la ciutat venerable. L’arquitectura de Grècia modificada i ampliada, l’escultura des d’allà 
vinguda, els déus i les llegendes de la Hèlada, la musivària de Bizanci, les fineses quatrecentistes de 
Florència, els simbolismes d’Orient, les prèdiques apostòliques, tot són llengües de foc que en un 
moment o altre de l’Història, han esperada l’hora de vibrar solemnes en la boca de Roma per a esser 
oïdes i preades per l’Univers enter. Eixa boca prestigiosa és estada, centúries a través, la 
consagradora de les grans evolucions, la que entre un ambient d’eternitat moral i material, ha 
dispensat magnànima immortalitat i glòria. 

Els grans segles de Roma, aquells en què ressurt més clara i poderosa la seva influència 
directora, són el d’August, punt culminant de la civilització pagana i el del Mèdicis que porta’l nom 



de Lleó X, etapa on se resumeixen tots els esplendors de la cort pontifical, però l’art d’una i altra 
època, si havíem d’escoltar les nostres preferències, els posaríem lluny enrere d’aquells que’ls 
originen, és a dir, de l’art de Grècia i de l’art del Nord d’Itàlia. Aquelles ciutats gregues, aquells 
estats menuts, nodrits unes i altres per tradicions ben llurs i deixats a l’albir de llurs iniciatives, 
desenrotllen una vida intensíssima i fecunda, que tant se manifesta en els afers polítics, com en 
l’expressió de la bellesa. Llur art, en cada cas, és eminentment nacional, fondament marcat per 
característiques de raça que li encomanen tons especialíssims; l’art de Roma, al contrari, resulta 
l’art dels grans centres, l’art arreplegadís, que podrà ser devegades enlluernador i grandiós, però 
mancat gairebé sempre d’aquella xardor íntima. 

En consonància amb això, ens és permès de parlar amb justícia, tant d’una art de Siciona, 
d’Argos o d’Egina, com d’un art venecià, sienés o florentí i no’ns lleu amb la mateixa exactitud de 
distingir un art romà. Aquells són com les fruites del camp, sadolles totes de regust ben propi i 
aquest com les que bellament arranja’l confiter, amarant-les d’una dolçor uniforme. 

 
LA CIUTAT ACTUAL – La suggestió de 
l’Antigor; el complicament dels temps; l’encís 
del conjunt. 

  
Ben o mal comunicada, aquí teniu una impressió de conjunt i malauradament personal meva 

sobre l’art a Roma. La impressió de la ciutat, tal com l’ha deixada un munt tan gegantí de temps i de 
tendències, és de lo més suggestiu i emocionant. 

 L’Antigor hi domina. Ella penetra’l seu present i la meitat de sa història i ja deia Titus 
Livius que no hi havia lloc sobre la terra a on li fos més fàcil d’esdevenir antiga. L’Antigor hi 
omplena’ls museus, tot proveint els de fora; l’Antigor, amb el miratge de ses gestes, és qui hi capta 
a Rienzi partidaris per a establir una república; l’Antigor amb sa arquitectura, esquinsa encara de 
per tot la Roma d’avui dia, com si haguessin encabit un cos de gladiador dins d’una vestimenta 
massa estreta; l’Antigor amb els problemes que suscita, ofereix a Roma un ample camp 
d’exploració per a la ciència moderna; l’Antigor i sos grans records feren de Roma la capital 
d’Itàlia; l’Antigor hi te’l seu culte que hi sosté vàries indústries, que hi porta a milers els curiosos, 
que hi atreu els artistes i els arqueòlegs i sense la oficialitat religiosa i política, l’Antigor convertiria 
encara Roma en una urbs, que com les necròpolis egípcies, «viuria de la mort». 

 Quan s’estudien sobre’ls llibres les evolucions de l’Art a prop del Tibre, un les obira ben 
netes i marcades i en isolament complet, però quan se volen resseguir amb mètode sobre’l terrer 
mateix, el llur complicament ho dificulta i passa sovint que, en lloc d’estar en la pista percaçada, un 
se sent bo i perdut dins de l’encís de coses imprevistes. És que l’Antigor, agermanada allà amb els 
monuments de l’Edat Mitja, amb les obres del Renaixement, amb les transformacions de Sixte V, 
amb els remenaments del barroc, constitueix una deu abundisíssima de delitances íntimes, més 
plenes de sabor com més se tasten, difícilment fruïbles, malgrat tot, per aquells que arriben, roden i 
s’entornen. Conten de Gregori XVI, qui regnava envers mitjans de la centúria passada, que quan el 
visitava un estranger, per pendre’n comiat abans de deixar Roma, li demanava invariablement 
l’importància del sojorn que hi havia fet; si aquest era estat curt, sa darrera paraula era un adeu, 
però si s’era perllongat durant uns mesos, li adreçava allavors un a reveure. Pintors, escriptors, 
savis, qui han transitat per Roma, s’hi són sentits més arrelats com més l’han penetrada i coneguda i 
fins se citen cassos de qui anant-hi per una curta temporada s’hi és quedat per la vida. 
 

       Impressions de passejant. 
       El Coliseu – El Panteó. 

 La ciutat que segons Châteaubriand ha recollit dues vegades l’heretament del món, és, 



doncs, rica d’emocions i les atorga pròdigament an els seus iniciats, an els qui s’hi atansen amb la 
consciència i el desig respectuosos deguts a lo sagrat, an els capaços de restaurar una ruïna en llur 
magí i enrondar-la un moment de vida antiga, an els qui saben lligar amb els monuments el prestigi 
dels records, de noms cabdals i fetes transcendents, mes té, no obstant, la fortor de una bellesa, que 
certa intuïció, diguem-ho així, ja fa sentir de sobres i com a prova, jo sé qui no és arqueòleg, ni 
filosop, ni artista, ni poeta i l’ha aspirada bé prou a plens pulmons. 
 I qui seria per ventura l’home que restaria indiferent davant del Coliseu? Enfilat en la més 
alta graonada quan el sol minvant fica sos raig quasi planers a través de les arcades, un veu llavors 
l’arena i les substruccions colossals il·luminades per una claror estranya. En igual hora i durant 
segles que tot són ja prou lluny, aquell espai, era ple d’agitament i la remembrança de lo que allà’s 
passava torna fantàstica la visió i fa obiradores les escultures del pòdium, les togues majestívoles, 
els vels de les vestals, la persona del Cèsar entre’ls feixos dels lictors i la lluentor dels pretorians i 
allà al bell mig la sagnant escena que la multitud contempla adelerada. Instintivament l’esguard s’en 
arrecona i és sobrerament rescabalat pel panorama que domina. Del Capitoli ençà tot és purpurina 
que’l sol escampa sobre enderrocs de temples; més al Sud, el Palatí, coronat de verdor, deixa sentir 
entre bosquets les ruïnes dels palaus i vora la palmera de la Villa Mills, hi ha aquella casa 
camperola que infiltra en el paisatge la picantor del contrast; després vé la massa de les Termes de 
Caracalla, la Piràmide de Céstius, la plana immensa i els aqüeductes que fugen... 
 Però, a Roma, per tot n’hi han, de belles perspectives. A voltes un se troba en un museu: 
contempla, compara, fantasia, malda sovint per a retrobar en la pensa la data oblidada o’l fet ja mig 
confós i esdevé que’l cap se cansa. De sobte, una balconada oberta convida a sortir a fora; un s’hi 
llença amb desig irresistible i no hi ha sensació més agradosa en un moment semblant, com la de 
deixar reposar l’ànima en mig d’aquell ambient, mentres la vista segueix amorosida els detalls i 
silueta d’un conjunt característic, on s’hi combinen ben sovint els raigs dels brolladors o l’obelisc 
egipci, amb el palau de frontis clàssic o la placeta tranquil·la, els cloquers allunyats amb l’eura 
d’una ruïna o amb el fons calitjós dels monts de la Sabina.  
 Una altra emoció que’n podríem dir ben bé romana és la que procura’l Panteó. Segons per 
on s’hi vagi, cal enfilar carrers estrets i foscos, però ennoblits gairebé tots per una o altra relíquia; 
s’atravessa a la seguida l’espai obert, animat per la font monumental i’s penetra cap a dins de l’únic 
temple que és antic i no és ruïna. De primer antuvi un queda sorprès per la singularitat d’aquells 
dintres i per llur coberta especialíssima. Un compren perfectament que excitessin l’admiració de 
Brunelleschi, que inspiressin al Bramante i que semblessin escaients a Rafael per al seu repòs etern. 
De prop del vas del pintor de les Stanze i fent senzilla abstracció d’aditaments cristians, un se 
complau per un moment en escenes pretèrites i divaga encuriosit pel món del Paganisme, fins que 
les cerimònies d’un ritual, tan diferent del que animava abans aquell recinte, tornen de sobte a la 
noció del present. Involuntàriament, tanmateix, l’esguard s’aixeca altra vegada envers lo que 
apareix amb certitud com caràcter principal de l’edifici: per l’obertura rodona, que sembla clau 
immensa de volta, hi veu baixar a torrents la llum esplèndida que eclipsa la dels ciris i ja no sap 
estar-se, ple d’estranya sensació, de contemplar al seu través aquell bocí de Natura compenetrada 
amb la Litúrgia, aquella glòria real de núvols i de blau, que fa oblidadisses les pintures de voltes i 
trespols, pavelló meravellós que ofrena cantúries d’ocellada i per on la gràcil oreneta barreja tot 
passant sa xerradissa amb la veu solemnial dels sacerdots.



                     

                                                              
 

Les ruïnes del meu convent 

      
                            traducció: Tomàs Rosés i Pijuan 
 

 
 

CAPÍTOL XIII 
 

El meu cofre.- Els dibuixos.- Últims consells dels meus oncles 
 
 

Vaig trobar a la meva habitació el meu oncle matern i la mare d’Adela que estaven disposant el 
meu cofre, preparant i ordenant tot el que jo necessitava amb una minuciositat que no els deixava 
perdre de vista ni les més insignificants menudeses. En veure’ls em vaig quedar immòbil, ja que hi 
havia pujat amb la intenció de concentrar-me en els pensaments que en mi despertaven els diversos 
afectes que tan preocupat em tenien en aquell dia tempestuós de la meva vida. Per sort amb el tràfec 
que portaven a penes es van adonar de mi. Fixava en ells els meus ulls, i després els regirava 
desatentament perquè em semblava que havia sentit els passos, o vist davant meu aquell vestit i 
aquelles formes que tant pertorbaven la meva ment. Temia la presència d’aquella nena ofesa, i al 
mateix temps em cremava el desig de veure confirmat el meu perdó en les seves mirades. Però 
Adela no apareixia. 

- Aquí estaran bé els estris de pentinar, va dir la meva tia. 
- I el mirallet es queda aquí? li preguntava el meu oncle. 
- Apa va, encara que no el crec necessari, perquè en Manuel no es mira mai al mirall. 
- Però on és l’Adela, va dir el meu oncle, que ens deixa sols quan més la necessitem? 
- No li ha provat bé el passeig d’aquesta tarda; es queixava d’un mal de cap, i li he dit que se 

n’anés al llit. 
    
- No serà res important, suposo? 
- Res; demà matinejarà més que nosaltres. 
- Convé que estigui en bona disposició, no fos cas que el seu xicot cregués que ell n’era la causa. 
- Vinguin els tovallons, que aquí els tindrà a mà, i els mocadors també; aquest no, que li falta la 

marca. I, com anàvem dient, no crec que el nuvi senti cap inquietud, ja que Adela està alegre i 
contenta com unes pasqües. Certament que ha esta un cop, com és natural, la idea de canviar aviat 
d’estat. Tan jove, tan laboriosa, tan amiga de córrer i donar voltes pel jardí, encara hauria passat 
jugant alguns anys, sense pensar en el que vindrà. Com ha de ser! És la millor edat aquella en què la 



manca d’experiència no ens deixa pensar en el dia de demà. Però, en fi, altres ho han pensat per 
ella, i crec que algun dia ens en donarà les gràcies. 

- Així ho crec, va respondre el meu oncle, perquè el partit és molt raonable.  
- I la caixa de la farmaciola? Digué la meva tia sense afluixar en la seva feina; allà en aquella 

cadira la vaig posar; va, en aquest racó estarà perfectament. Si n’és de raonable el partit! Des que ha 
arribat ha comprat dues finques, i l’embarcació és seva, i a més d’això el diner en metàl·lic li sona, 
així com comprarà la vinya de Sant Amants. I tan francot i senzill! Vaja, que és més del que Adela 
podia esperar. 

- Amb permís de tots vosaltres, va dir el meu oncle, diré que encara que el nuvi no és poc, també 
Adela mereix molt. 

- Això ningú no ho nega, respongué la meva tia; i on col·locaré aquests papers? 
- Són dibuixos, i de flors la majoria, va dir el meu oncle, i aquí es faran malbé. El millor serà 

formar amb ells un rotllo. Fes-ho tu Manuel 
- Manuel, va dir la meva tia esforçant la veu; cal cridar molt alt perquè en Manuel ens senti. No 

he vist mai a la vida una manera de dormir com la seva, així, assegut i amb els ulls oberts. Digues, 
no són teus aquests dibuixos? 

- Ah! sí, meus són, vaig dir jo. 
Eren els mateixos que Adela m’havia anat entregant a canvi dels que de mi rebia; 

correspondència misteriosa fins aleshores i innocent, que tantes llàgrimes meves havia tingut el 
poder d’eixugar. Els vaig agafar precipitadament com si tractessin d’arrabassar-me aquella única 
memòria que dels dies feliços de la meva infantesa guardava. 

- Te’ls quedes, em va dir la meva tia, o els poses al cofre? 
- Me’ls quedo, vaig dir jo. 
- ¿Tan valuosos són per a tu, va preguntar-me el meu oncle, que ni al teu cofre vols confiar-los? 

On els podràs tenir més segurs? 
No vaig saber què respondre a aquesta observació, i enrotllant els dibuixos els vaig posar en el 

cofre; però el meu oncle no va deixar de notar la meva torbació. 
- Aposto, va dir la meva tia provant si tancava bé el cofre, que aquestes flors són les que pintava 

Adela. Criaturades dels primers anys. 
El meu oncle em va mirar de tal manera que a pesar meu vaig haver d’abaixar els ulls. 
- Tot està al corrent i en el seu lloc, va afegir la meva tia donant la volta a la clau. Déu meu, el 

millor se m’oblidava; doncs ¿i el bàlsam que em vaig deixar a la meva calaixera? I per poc se’n va 
sense; sense el bàlsam que així, en dos credos, fa desaparèixer el pitjor nyanyo i sana les més greus 
ferides: vaig a buscar-lo. 

I va anar a cercar el bàlsam. 
- Manuel, em va dir el capellà sense apartar els seus ulls dels meus, com si volgués escodrinyar 

tots els amagatalls de la meva ànima; Manuel, acabo de descobrir un mal que ja no té remei, i del 
qual no n’hem ni de parlar. Dóna’m aquests dibuixos. 

- Els dibuixos! Vaig respondre; i què faré sense ells en les meves estones lliures? 
- Dóna’m aquests dibuixos. 
- Deixeu-me en la meva soledat mirar les flors que tant m’agradaven 
- Manuel, dóna’m aquests dibuixos. 
- Agafeu-los, oncle, vaig dir traient-los del cofre i posant-los a les seves mans. 
- Desgraciat, aquestes flors no les havies d’haver admès ahir, ni estimar-les tant avui. Un dia més 

que les guardessis causarien la teva perdició, i tal vegada la d’altres. 
- Ja està el cofre a punt, va dir la meva tia tornant a entrar junt amb el seu espòs; només faltava el 

bàlsam, que poso en aquest racó; tanca’l tu si pots. 
- Bastant atapeït va, va dir el meu oncle patern, tancant el cofre i donant-me la clau; després el 

vindran a buscar, i a la matinada el mosso del calesser trucarà a la porta. Ara, si us sembla, anem a 
sopar. 

El sopar va ser breu i silenciós. El meu oncle matern no va sopar amb nosaltres, però no va voler 
deixar-nos solos i es va asseure al meu costat. Les úniques paraules que s’hi van pronunciar foren 



aquestes: 
- Has rebut carta de la capital? Va preguntar el capellà al meu oncle patern. 
- Sí, i no m’ha agradat gaire. 
- Hi ha males notícies? 
- Diuen que hi ha hagut dos casos de febre groga. 
- És possible? Seran recels i res més. 
- No sé més que el que canta la carta. 
- En aquest cas Manuel no podrà aturar-se allà els dies que pensàvem. 
- Només tres, en lloc de deu. 
Acabat el sopar, els meus oncles em van abraçar cordialment i em van donar els seus últims 

consells. 
- Procura sempre que la teva llengua sigui veraç i el teu cor bo, va dir-me el meu oncle matern. 
- Economitza sense misèria, i parla poc, em va dir l’oncle patern. 
- Agafa aquest reliquiari, va dir-me la meva tia entregant-me’n un de plata, petit i molt antic; i en 

qualsevol temptació dolenta resa-li amb devoció deu parenostres i deu avemaries, i no et perdràs; i 
faci Déu que no hagis d’estar resant massa sovint. I ara dóna’m la mà. 

I la meva bona tia m’hi va posar un paperet doblat que pel pes vaig conèixer que devia contenir 
una part dels seus estalvis. 

- Guarda això per a un compromís, va afegir a la meva oïda. 
I em van acompanyar fins al meu dormitori. 

  
 
 

CAPÍTOL XIV 
 

Els meus soliloquis.- Vull marxar sense que ningú ho vegi 
 
 

Finalment estic sol. Si em diguessin que havia de romandre en aquesta casa un dia més, em 
temo que atemptaria contra la meva existència. I no obstant, els respecto tots, els venero, sento 
sobre mi el pes de les seves bondats; però aquest pes m’aclapara. M’han educat, instruït, omplert de 
beneficis: ho han fet malament, molt malament, perquè m’havien d’haver abandonat a la misèria i a 
la mort. Ja descansaria jo tranquil, entregat al somni del no res, sense melancolia, sense penes, sense 
remordiments. ¿De què m’han servit les seves atencions, fora del sentiment del meu dolor? ¿Quines 
esperances falagueres m’han fet concebre per al dia de demà llevat de la continuació del martiri que 
en mi mateix sento? Els  dec l’aire que respiro, i el foc que en respirar em crema. Jo estic per demés 
en tot. Jo estava destinat a l’orfandat, a l’abandonament, i han volgut contradir en mi la naturalesa. 
¿No em va arrabassar aquesta la meva mare així que vaig veure la llum primera? ¿No vaig veure 
caure als meus peus banyat en la seva pròpia sang el meu pare així que vaig sentir el primer 
espurneig de la raó? ¿Per què, doncs, es van oposar al decret de la meva sort? Orfandat, aïllament, 
desemparança, i l’últim descans, això necessitava i em convenia a mi. Van voler donar-me nous 
pares, i avui es veuen obligats a allunyar-me d’ells; es van esforçar a envoltar-me d’una nova 
família, i veient que hi he sembrat el plor, em retornen a la meva soledat; acordaren que no havia de 
ser un indigent, i han fet de mi l’ésser més miserable que existeix. Aquí tens la vida, van dir-me, 
heu-la aquí; la vida és aquesta jove pura, rosada, tendra, plena d’animació i d’encants, que riu amb 
tu, que t’amanyaga, i sembla com que et brinda amb la felicitat suprema; viu al seu costat, creix sota 
la seva ombra, gaudeix mirant-la contínuament. Bella és la vida, deia jo, molt bella: aquesta vida 
que veig davant meu em farà suportables els turments del tedi que sento en mi, i l’accepto fins i tot 
amb deliri; però ara em diuen que aquella vida no l’havia d’haver ni tan sols mirat, que les seves 
carícies les havia d’haver rebutjades, i que la felicitat que m’oferia m’havia d’haver semblat 
espantosa: aquella vida és la mort, exclamen horroritzats. 

On estarà doncs, la meva vida? ¿Qui, si no he de cercar-la en ella, tindrà el secret que ha de 



donar al meu ésser alguna il·lusió, algun atractiu davant dels meus propis ulls? Si en estar content al 
seu costat, si en sentir que el meu cor s’alleugeria quan alguna paraula insinuant d’aquella vida 
arribava fins a ell i li feia obrir el devessall de les llàgrimes, si l’amor a les plantes, a la llum, al cel, 
a tot el que m’envoltava, amor que es desvetllava en mi quan en dolç embadaliment la contemplava, 
si tot això no és la meva vida, busqueu-me’n una altra si us plau, indiqueu-me-la, o si no, digueu 
obertament que heu volgut arrabassar-me-la, bàrbars, després d’haver-me ensenyat a estimar-la. 

Què aneu a fer, insensats? ¿Creieu que només va contra mi el tret que dirigiu contra la meva 
vida? També a ella ompliu d’aflicció; a ella, a qui anomeneu així mateix vida vostra, honra de la 
vostra vellesa, i últim terme de totes les vostres esperances. Us suplico pels petons que us van donar 
les vostres mares moribundes, que em turmenteu només a mi, i no a ella. Feu miques les meves 
entranyes; espremeu sobre el meu pit tota l’amargura possible; però no la feu tremolar a ella, la 
innocent, ni vulgueu que els solcs del plor panseixin en mala hora les flors de les seves galtes. 

Tot això, i no sé quantes coses més, vaig dir-me així que em vaig haver tancat en la meva 
habitació. M’asseia, m’aixecava, m’estirava al llit, tornava a aixecar-me, caminava precipitadament, 
m’aturava de sobte, agafava algun moble amb la intenció de destrossar-lo, i potser,  posada la mà 
sobre els meus ulls, havia d’arrimar-me contra la paret per no caure per terra. Sentia una tibantor 
penosa en tots el nervis del meu cap, se mi concentrava la sang, i percebia una forta pulsació en les 
meves artèries. Vaig creure’m que la raó se m’ofuscava, i vaig tenir por que en qualsevol moment la 
podia perdre. 

Em vaig alarmar verdaderament, perquè em va semblar que ja només pensava a intervals, i que 
la meva agitació terrible i el meu furor contra tot el que m’envoltava eren els primers passos de la 
demència. Aquest recel va fer que em posés en guàrdia. Vaig mirar a poc a poc tota la sala, em vaig 
rentar moltes vegades el front, vaig apagar l’espelma, vaig obrir la finestra per si entrava la llum de 
la lluna. El sol, deia jo, distingeix les classes, realça l’orgull i fa patens les misèries; però la lluna 
escampa sobre tots el descans que ens iguala, i a tots ens circumda de somnis i amors, tal vegada 
més dolços per al que més desgraciat era a la llum del dia; arribin, doncs, fins a mi els reflexos de la 
lluna. Però la nit era obscura, i el cel s’havia ennuvolat, i regnava al meu entorn el més profund 
silenci, només interromput per les onades que quasi sense força s’estenien unes sobre les altres a la 
platja. 

Poc a poc m’anava tranquil·litzant. La calma que regnava al meu entorn, la frescor de l’ambient, 
la fressa monòtona de la ressaca, tot contribuïa, si no a foragitar del meu ànim les tètriques imatges 
que el turmentaven, sí al menys a disminuir la intensitat de les seves afliccions. Diuen que nit és 
capa de pecadors; de mi sé dir que algunes vegades li vaig deure consell i alleujament. Anava 
sentint un desfogament grat a mesura que el meu cor s’alleugia, encara que escassament, de les 
penes que l’oprimien:  com aquell que, aclaparat poc abans sota un pes insuportable, agafa com a 
més lleugera una càrrega que  altres vegades a penes podria sostenir. 

Encara, em vaig dir, conservo la raó. No tinc por a la mort. L’he vista de prop, unes vegades 
envoltada de la blanca escuma del mar, i altres vegades tenyida de sang: i la seva imatge no em 
turmenta mai, més aviat em consola, perquè em fa entreveure que algun dia tots aquests núvols que 
passen per davant dels meus ulls paorosos en la seva foscor, totes aquestes tempestes de l’existència 
que rompen en horrorosos espetecs, s’esvairan per a mi completament. Aleshores podré desafiar 
tots els seus furors, seré invulnerable als seus trets, i me’n riuré  gronxant-me sobre l’horror que 
tenien per combatre’m. Però em confon i m’aclapara la idea que és possible que es desorganitzi la 
meva ment sense que el meu cos mori. Si és el meu destí infaust ¡sense ventura  de mi! l’anar 
arrossegant el meu ésser per aquesta terra que em nega encara l’abric de les seves entranyes, al 
menys que no perdi jo la llum de l’ànima, que l’estimo molt més que la del dia. Abans que la meva 
degradació, que caigui mil vegades sobre mi el no-res del sepulcre. 

Assegut en una cadira vaig tancar els ulls, i vaig decidir esperar així l’arribada de la matinada. 
Desitjava sortir de la casa dels meus benefactors sense que ningú no em veiés, per  no haver 
d’avergonyir-me novament davant d’una paraula o d’una mirada. Acabava de veure’ls a tots, 
d’acomiadar-me de tots. M’havia proposat de mirar i no veure, escoltar i emmudir, sentir i no 
estremir-me, i malgrat tot el meu semblant i la meva torbació havien estat traïdors amb la meva 



ànima, de manera que el secret més sagrat de la meva existència havia deixat ja de ser-ho. Era 
impossible, doncs, tornar a presentar-me davant d’aquells que havien sabut llegir en el fons del meu 
cor i escrutar els seus replecs més recòndits. Vaig resoldre, per tant, partir a l’alba abans que ningú 
s’hagués llevat, sense esperar que em cridessin a la porta, i fins i tot anticipar la meva marxa al més 
petit moviment que percebés. 

Acabava de prendre aquesta resolució, quan em va semblar que arribava a les meves orelles un 
soroll estrany i insòlit en aquelles hores de la nit. 

 
 

 
CAPÍTOL XV 

 
Tendres sentiments d’Adela.- Me n’acomiado. 

 

Em va semblar que obrien algun dels balcons que eren, al mateix temps, portes que des de la 
major part de les habitacions donaven sortida al jardí. Ho van fer amb molt de compte, de manera 
que la fressa a penes hagués cridat la meva atenció, si no hagués estat pel meu vehement desig 
d’estar alerta amb l’objectiu d’absentar-me’n abans que ningú s’hagués llevat. 

Vaig agafar, doncs, el meu capell, i molt a poc a poc vaig obrir la porta del jardí, per baixar per 
l’escala que des d’allà portava a la vora del mar. El meu únic pensament era allunyar-me. No vaig 
pensar en res més, i vaig avançar en silenci, preferint acabar de passar la nit assegut a la platja abans 
que exposar-me a haver de parlar amb algú. La fragància de les flors em va semblar plausible. Em 
vaig acostar als llavis un clavell i vaig dir molt baix, que a penes jo mateix vaig poder sentir-me: 

- Flors boniques, que em vàreu donar els únics consols que en aquest món he rebut, adéu per 
sempre. 

- Ai! va exclamar a prop meu una veu apagada. 
Em va semblar distingir una ombra blanca que també estava inclinada sobre les flors. No era una 

visió enganyosa. 
- Manuel, va dir-me la mateixa veu, que vaig descobrir que era la d’Adela, no t’estranyi de 

veure’m aquí. Tenia necessitat de respirar més folgadament. 
- I jo, li vaig respondre, necessitava respirar un altre aire enterament lliure. 
- Vas veure el ram de Sant Elm? 
- Sí, i et dono les gràcies. 
- Conserves, Manuel, algun descontentament amb mi? 
- Jo! Com pots pensar això, Adela? 
- Doncs, no sóc jo la causa que te’n vagis d’una manera tan precipitada? Sense la meva 

imprudència d’entregar els papers dels emblemes, haguessis passat alguns dies més amb nosaltres. 
- I hagués estat patint més tot aquest temps. 
- Tant et desagrada la nostra companyia? 
- Adela, pels dies plaents que hem passat junts, pel record d’aquells jocs innocents als quals ens 

entregàvem en aquest mateix jardí, i en mig d’aquestes flors, et suplico, i no em neguis aquest últim 
favor que de tu espero, que no em parlis amb tendresa, doncs en sóc indigne, i de tu i dels teus 
pares, i de tot. 

- Déu meu, seràs molt desgraciat. 
- No vas dir-me que tu també ho series? 
- I la resignació, amic meu, per a quan la guardarem? 
- I el dolor, Adela meva, el dolor que penetra fins el cor, i s’hi atura, i s’hi enfonsa cruelment, el 

curaran, digues, la teva resignació ni ningú en la terra? 
- Les teves paraules em fan tremolar. Digues, Manel, on anaves a aquestes hores? 
- Saps a on m’envien els teus pares? A mirar llibres, a envoltar-me’n, a no tenir altres 

pensaments que els que d’ells em vinguin; obeeixo, doncs: he menjat el pa d’altres, i sóc el seu 
esclau. 



- I jo, no sóc esclava de ningú? Et sembla que em quedaré aquí al meu lliure albir, i senyora de 
poder dir sí, o de poder dir no? Per què et lamentes, doncs, d’una condició que no és merament teva, 
sinó comú a tots? 

- Per a mi, Adela, i aquestes paraules surten de la meva ànima per anar a sepultar-se en la teva; 
per a mi, els teus pares, amb tota la seva bondat, els seus beneficis i el seu afecte, han estat molt 
cruels; sense voler-ho, Adela, ja s’entén, ho han estat sense voler. 

- Què t’han fet, Manuel? 
- A mi res, absolutament res; i si et vaig dir el contrari, et vaig enganyar, perquè, ja ho veus, jo 

mateix no sé el que em dic. Als teus pares els dec respecte, veneració, silenci, i han estat també per 
a mi igual que per a tu uns verdaders pares. Jo els obeeixo, i compleixo amb el meu deure. Sí, Adela 
meva, la més tendra i la més compassiva de les germanes, deixa’m, t’ho prego, complir amb el meu 
deure. Adéu, adéu...fins algun dia. 

- Mira, Manuel, ha estat una inspiració que jo hagi vingut fins aquí. Tu no has de partir fins que 
es faci de dia. Tu portes algun intent sinistre. Tu no tens ni resignació, ni fe en res, ni amor a 
nosaltres, ni esperança en Déu. Tu et perdràs. Si et mous cridaré el meu pare. Voldria distingir bé la 
teva cara, i llegir-hi alguna cosa del que passa en el teu interior, que deu ser horrorosa. No ets 
cristià, digues? No en tens prou d’haver atemptat ja una vegada contra la teva vida? 

- Haver atemptat contra la meva vida! vaig repetir detenint-me en cada paraula com si volgués 
pesar bé aquesta acusació que tantes vegades m’havia estat dirigida més o menys obertament, i a la 
qual sempre vaig desdenyar de contestar; en aquest cas sóc indigne que ningú em compadeixi; la 
societat m’ha de rebutjar, ja que jo hi vaig renunciar. 

- Aleshores no tens cor. ¡Renunciar a la tendresa de tots els que ens envolten; no voler pares, ni 
germans, ni amics; negar-se a rebre consol Insensat! De què et serveix la instrucció que has rebut? 
No té per a tu la vida cap atractiu, cap esperança, ni en tu, ni en els que t’estimen? 

-Hi ha algú que m’estimi a mi? 
- T’han mancat aquí els afanys, sol·licituds, estima? 
- I em manquen avui desenganys, allunyaments i martiris? 
- ¿No tens una germana que està pensant en tu, que en les seves oracions no es recorda mai 

d’ella, sinó que sempre demana al cel satisfaccions i felicitat per a tu, germà desagraït? 
- També jo he de pensar en ella, únicament en ella, perquè la meva estrella ho vol així, fins que 

Déu vulgui una altra cosa. 
- És que Déu, escola’m bé, no pot voler que ningú atempti contra la seva pròpia vida. 
- No, no ho vol, Adela; i tampoc no vol que ningú nodreixi ni alimenti cap ésser per a destinar-lo 

al turment. ¿Per què, digues, germana meva, van fer que et conegués si després m’havien d’apartar 
de tu? ¿Per què es van complaure, Adela, de veure’m feliç al teu costat, si sabien que forçosament 
m’havien d’allunyar de tu?... Però jo també ho reconec, que he de fugir del teu costat, que l’aire que 
tu respires és perniciós per a mi, que no hi pot haver entre nosaltres res més en comú que les penes. 
Deixa’m, una vegada més t’ho suplico, criatura incomparable, deixa’m amb la meva amargura , que 
jo procuraré de suavitzar si és possible; abandona’m al meu dolor, i lluny de tu serà tal vegada 
menys intens i penetrant. ¿I doncs, no et mereix res el germà que ha passat amb tu aquelles hores de 
la infantesa que no s’obliden mai? ¿Series prou cruel per permetre que no conservés del nostre 
comiat el record tan pur com tendre que ara em deixaria? 

- Et deixo, germà meu; però digues-me abans sobre aquesta creu, va dir traient-ne una de plata 
que portava al coll, digues-me que jamai atemptaràs contra la teva vida. 

- T’ho juro; mai. 
- Oh! I quina alegria m’acabes de donar! Ara, encara que mai no conegui allò que en diuen la 

felicitat, tindré la satisfacció de saber que no ets un criminal detestable. Ara, quan en les teves 
passejades nocturnes vegis la lluna que surt, com en aquest moment, esquinçant els núvols, mira-la 
bé i pensa que jo també la miro, i que en qualsevol situació de la vida a la qual el cel em porti, 
després de Déu, germà meu, t’estimaré entranyablement a tu. ¿Estàs, content, Manuel? ¿No et 
sembla que el teu cor no està tant oprimit com estava? Eixampla’l, amic meu; fes que recobri nova 
vida, i no t’acovardeixis mai... Sento soroll. Adéu, germà meu, adéu. 



I a la llum de la lluna que, efectivament il·luminava en aquell moment el jardí, vaig veure com 
s’allunyava lleugera entre les flors i entrava a la seva estança. Ni el comiat d’adéu vaig poder 
proferir. El cor em saltava en el pit. Les paraules que acabava de sentir, el resplendor sobtat de la 
lluna que, il·luminant Adela, me la va presentar  com una aparició deliciosa dels meus somnis, i la 
seva fugida instantània quan havia aconseguit vessar en la meva ànima una aroma consoladora, eren 
parts per tenir-me estàtic i embadalit. No vaig fer ni un pas per seguir-la, com si tingués por que el 
més petit moviment que fes faria vessar fora de mi el bàlsam que tant de bé em feia. 

No eren vans el meus temors, ja que en girar-me, un estremiment general va recórrer el meu cos, 
i a l’embadaliment de satisfacció que s’havia apoderat de mi va succeir l’espant. 

 
 

 
CAPÍTOL XVI 

 
Com vaig sortir de la casa dels meus benefactors 

 

Vaig veure davant meu el pare d’Adela, feréstec, sorrut, mirant-me amb indignació i 
menyspreu. El vaig veure, i com si instantàniament m’hagués convençut que jo era el més criminal 
dels homes, vaig caure als seus peus, vaig abraçar-me als seus genolls, i vaig dir-li: 

- Pare meu, perdona’m si l’he vista per última vegada. Ja no torbaré més la vostra tranquil·litat; 
ja no us faré patir més en la vida. Tot s’ha acabat, i per sempre. 

- Monstre d’iniquitat i de perfídia, em va respondre irat; escurçó que vaig fer alletar a la meva 
pròpia casa, ja estaràs content; ja has aconseguit esprémer tot el teu verí,  i emmetzinar el cor d’un 
àngel. Emmudeix, rèptil immund, i fes que mai més senti jo la teva veu abominable. Així pagues els 
beneficis amb la traïció més odiosa; i l’amor , amb el furor més groller. En mala hora vas ser 
engendrat,  esguerro de la maldat i font d’infàmies. ¿Qui, rèprobe, et va poder fer creure que perquè 
et vaig donar manteniment i criança, havia de donar-te el millor de les meves entranyes? ¿I com, 
ànima degradada, vas poder mai creure que la teva naturalesa corrompuda mereixia comparar-se 
amb la d’un ésser tant superior a la teva insolència rastrera? Aixeca aquest front tacat, que ahir no el 
baixaves d’aquesta manera. Aixeca’l, i allunya’t. 

- ¿És possible, pare meu, li vaig dir, que dels vostres llavis surtin unes paraules tan dures? 
Afegiu-n’hi una sola que sigui bondadosa com les que sempre pronunciàveu, i prendré tota la resta 
per un excés de la vostra estimació. Oh! ¡Com aneu d’equivocat si creieu que en mi han existit 
aquests negres sentiments que dieu! 

No em va respondre amb res més que amb un gest que denotava el que m’havia dit en la seva 
última paraula. 

- ¿L’última benedicció, vaig dir aixecant-me, li negareu al fill del vostre germà? 
- Déu et tingui de la seva mà, respongué, i et faci tan de bé com mal m’has fet. 
D’aquesta manera vaig sortir de la casa dels meus benefactors. 
 
 
 

CAPÍTOL XVII 
 
 

Començo el meu camí.- Els llums que descobreixo.- Notícies tristes.-  
Em dirigeixo a la ciutat empestada quan tothom en fuig. 

 
 

El primer efecte de l’escena descrita en el capítol anterior, va se que em vaig quedar atordit. Ho 
dic perquè recordo molt bé que vaig donar moltes voltes per la població abans de poder trobar la 
casa del cotxer, malgrat que la tenia molt coneguda. Al final la vaig trobar sense saber com. Vaig 
pujar al carruatge, que era una carraca coberta amb un tendal de canyes, en el qual més que 



asseure’m em vaig estirar, i sortint de la vila en la qual m’havia passat la meva segona infantesa, 
ens va conduir el camí per entre uns ombrívols boscos de suros. El sotragueig del carruatge em va 
anar molt bé, ja que em va sepultar en una espècie d’estupor que no em deixava fixar l’atenció en 
cap pensament, i d’alguna manera m’apagava els records a mesura que el meu cor els anava 
encenent. 

En aquest estat vaig sentir molt que féssim una aturada, però el cotxer em va dir que havíem 
arribat a la posada on havíem de menjar. Per sort venien amb mi dos viatgers, que a la taula van fer 
tota la despesa de la conversa. Un d’ells sostenia que els viatges són molt útils, i l’altra afirmava 
que d’ells no en treu el poble més que gravàmens, doncs no falta qui procura importar de fora 
càrregues noves, però cap millora. Interpel·lat el cotxer perquè donés la seva opinió, va dir 
senzillament que els homes, les ciutats i les terres dels països on havia estat, li havien semblat tallats 
amb el mateix patró, de manera que recorreguda una llegua de terra, es feia càrrec d’haver 
recorregut mil llegues, salvant la grandesa o petitesa dels objectes. 

Vam tornar a emprendre el nostre camí, i aquesta vegada em vaig adormir profundament. Cap al 
tard em va despertar la fresca agradable que es notava, i encara so s’havia fet fosc que vaig 
preguntar al cotxer si faltava molt per arribar a l’hostal, i com que em va dir que una llegua escassa, 
vaig voler fer-la a peu. Ni així vaig poder fixar-me en una idea. Mirava les llums que a les granges 
veia enceses, i la que veia més recta amb el camí era la que cridava més la meva atenció. La prenia 
per la nostre guia, i deia: seguim aquesta llum, que és bella.. Però més endavant, en passar un turó, 
desapareixia la llum, o la deixàvem de costat amb el descontentament que això em provocava. Una 
altra es posava enfront. Aquesta era més viva, més radiant; aquesta m’agrada, deia jo. Però 
s’apagava repentinament sense que ens n’haguéssim allunyat. Una altra la succeïa, molt feble, molt 
llunyana, gairebé imperceptible i quasi misteriosa. Les rames d’algun arbre l’ocultaven per un 
moment; però després tornava a aparèixer sempre molt apartada i tranquil·la. Aquesta nova llum va 
arribar a inspirar-me cert interès, Dues vegades el camí se n’apartà, una vegada a l’esquerra i una 
altra a la dreta; però després tornava a dirigir-s’hi. Però també la vam perdre en un declivi que feia 
el camí en creuar un barranc. Aquesta successió de llums, que apareixien atractives de lluny, i 
després s’ocultaven o s’extingien, va despertar en el meu pit unes memòries tristes. També durant la 
meva existència, curta però molt agitada, moltes esperances enganyoses, a manera de llums 
llunyanes, m’havien brindat amb la seva resplendor, plàcid en unes, dubtós i vacil·lant en altres; 
també una d’elles, més pura i blanca que les altres, havia persistit a servir-me de guia en la nit del 
meu enfonsament, i tornava cap a mi encara que naturalment havia d’abandonar-me; però totes les 
vaig perdre en un moment, sumint-me de cop en una llòbrega torrentera. Aleshores, abismat entre 
unes penyes enormes, cap llum no brillava per a mi a la terra, i vaig haver d’aixecar els ulls cap a 
d’alt com si demanés algun espurneig a les llums inextingibles que centellegen en el firmament. 

A l’hostal, on vam fer nit, ni vaig sopar ni vaig poder tancar els ulls. Verdaderament la meva 
posició havia canviat des que el meu oncle m’havia sorprès en el jardí la nit abans. Sense aquesta 
sorpresa, probablement hauria anat a seguir els meus estudis; tal vegada allà la distracció i el bullici 
de les aules haguessin anat donant gradualment un color suau a la meva melancolia, o potser 
l’haurien dissipada. Però els terribles blasmes del meu oncle havien deixat en el meu pit una 
impressió tant més profunda quan en aquell moment jo les vaig creure menys merescudes. Jo no 
podia acceptar el pa de mans d’aquell que, en donar-me’l, em maleïa. 

La injustícia dels homes, s’havia rabejat en mi cruelment. Quan, sense mirar el perill al qual 
m’exposava, sense atendre més que al crit de socors donat en favor d’un home moribund, em vaig 
precipitar al mar per salvar-lo, van cridar-me a una sola veu suïcida; i quan, amb penes i treballs, 
fent l’esforç més extraordinari que cap en un pit humà, vaig aconseguir domar els meus ímpetus 
naturals, i dominar la meva passió i els meus sentits, a la llum de les estrelles, i a soles davant d’una 
jove que em donava proves de la més gran tendresa, em van dir rèprobe, ànima degradada i monstre 
d’iniquitat i de perfídia. El món em rebutjava. No havia d’esperar-ne més que amargures. La pau, la 
justícia, la calma, havia de cercar-les en una altra banda. 

A on, ho ignorava. Però puc afirmar que  mai com en aquells moments vaig conèixer el molt que 
deu l’home al sentiment de la seva pròpia dignitat. Mentre ningú no m’havia menyspreat, aquell 



sentiment dormia en mi, o existia només un germen informe; però des que sentí sobre meu 
l’empremta d’un afront immerescut, va desenvolupar-se, cresqué i i va dominar en la meva ànima. 
En un dia vaig saltar les barreres que separen la infantesa de l’edat madura. 

Aquest resultat el vaig deure, doncs, a l’esmentada circumstància; però perquè es consumés, era 
necessari que jo passés dies de prova, i que mantingués contra mi mateix unes lluites punyents. De 
moment no tenia més que una idea vaga: la de que havia de prendre una determinació que em 
mostrés, no el nen d’ahir, sinó l’home d’avui. 

Quan vaig llevar-me, l’hostal estava revoltat. Vaig trobar els hostalers, el cotxer i els meus dos 
companys de viatge en conversa animada amb altres persones. 

- Males notícies, senyoret, va dir-me l’hostalera; no aneu a la ciutat. 
- Jo he d’arribar-hi ho vulgui o no, va dir el cotxer; però entraré per una porta i sortiré per l’altra. 
- Jo, aquí em quedo, va dir un dels viatgers. 
- I jo, ni més ni menys, va dir l’altre. 
- Però senyors, va dir l’hostaler, ¿és possible que no hi hagi exageració en el que expliquen? 
- Mireu, aquí arriba un altre dels fugitius. 
Efectivament, un home va baixar del seu cavall a la porta de l’hostal, i va entrar. 
- Expliqueu-nos alguna cosa, bon home, va dir l’hostaler; entreu, seieu-vos, voleu prendre alguna 

cosa? És veritat el que diuen? 
- No sé el que diuen, va respondre ell; però si em feu el favor de dos ditets de vi ranci amb 

alguns bescuits, aleshores parlarem. 
- Tonyica! Va dir l’hostaler, cridant una de les mosses de l’hostal; de pressa, el ranci i els 

bescuits. 
- I mentrestant, digueu-nos alguna cosa, va afegir l’hostalera. 
- El que he dit, dit està, va respondre el que acabava d’arribar seient-se còmodament davant 

d’una taula. 
- Encara no heu dit res. 
- He dit que quan arribi el que he demanat, diria alguna cosa, i a mi no m’emboliquen. 
- Està bé, el primer sempre és el primer. Aquí us porten el vas. Beveu, no us detingueu; ja sabem 

que ho feu a la nostra salut. Ara, parleu. 
- Parlem, doncs. 
- Veniu de la capital? 
- No. 
- Doncs, qui ha dit que venia d’allà?... Ah! Aquí n’arriba un altre. 
Va entrar un altre viatger i va demanar de menjar. 
- Porteu notícies de la ciutat? 
- De per allà vinc. 
- Heu vist molts morts? 
- Cap. 
- Cap i veniu d’allà? No diuen que tothom es mor? 
- Uns es moren, uns altres se’n van per no morir-se, i altres es queden i no es moren. 
- I sabeu si n’han morts molts?   
- Així m’ho va dir ahir a la nit, abans no me n’anés, un a qui li consta, perquè té relacions 

íntimes amb els morts. 
- Amb els morts? 
- És un enterramorts. 
- Un enterramorts us ho va dir? Mireu si és cert; i quants en van morir ahir? 
- Enterramorts, cap que jo sàpiga; aquell amb qui vaig parlar no coneixia més que els morts de la 

seva parròquia, i va dir que passaven de seixanta. 
- Seixanta en una sola parròquia? 
- Això sense comptar els que van en carros. 
- Però, quin mal és aquest que mata tanta gent? 
- Mals de cap, dolors en els genolls i els turmells, vòmit groc o negre, ulls encesos, moltes ganes 



d’estar estirat, i ja està. 
- Però això és una pesta; i com és que no deixin sortir ningú? 
- Quina pesta ni quins romanços! En sortir de la ciutat tothom es posa bo com si res: el mal resta 

a dins. 
- No obstant, va dir un altre dels presents, m’acaben de dir que demà quedarà format el cordó, i 

no es deixarà sortir ningú. 
- El que és demà no crec que hi quedi a dins ni una ànima. Tots surten avui cap al camp o cap al 

cementiri. 
- Jo he d’entrar i sortir avui mateix, va dir el cotxer, encara que els meus companys m’hagin 

abandonat. De manera que me’n vaig! I vos, senyoret, us quedeu també? 
- No, us segueixo, li vaig dir. 
- No tinc ni dona ni fills, va dir el cotxer; aquesta mula i aquest carro són el meu patrimoni, i 

seran de qui m’enterri. 
Una vegada més vam seguir el camí. Ara es pot dir que anàvem contra una corrent. El camí ral 

estava ple de gent, uns a peu, altres a cavall, aquests en carro, aquells en cotxe; però tots venien cap 
a nosaltres, i ningú no seguia el rumb que nosaltres portàvem. 

- Us falta sal a la closca? Ens deien els més fanfarrons. 
- Esteu desesperats o aneu directament a la casa de bojos? Cridaven uns altres.    
Els que anaven a peu, la majoria pares de família que portaven a coll els seus tendres fills, o la 

poca roba que salvaven, ens miraven compassivament com si creguéssim impossible que qualsevol 
carruatge pogués anar en direcció a la ciutat. Sobre dels cotxes, dels galerins, de les tartanes, vèiem 
lligats els matalassos, cofres, barrets, paraigües, tot com una barreja que denotava el desordre i la 
pressa amb què s’havia emprès la marxa. Vam veure algunes famílies, pel que indicaven els seus 
vestits molt empolainats, que venien agrupats  drets sobre uns mals carros, amb les mans recolzades 
a les seves baranes, i portant estesos alguns paraigües per a protegir-se dels rajos del sol. Alguns, 
que semblaven estudiants, venien a peu, processionalment, cantant a cor una cançó catalana, la 
tornada de la qual recordo perfectament, i deia: 

   Adéu, noble pàtria meva,  
   La millor ciutat del món.     
 
“Adéu, noble pàtria meva, la millor ciutat del món”. La tonada era trista. Cada estrofa era un 

adéu a les coses notables de la ciutat; repetien, en acabar-la, la tornada, i després, abans de 
començar una nova estrofa, es passaven una botella que anaven buidant sense perdre el pas. 

- No teniu diners per anar en carruatge? Els va preguntar el cotxer. 
- No volem enriquir els que especulen amb el plor públic, i fan pagar pel lloguer d’un mal carro 

el que un de nou no costa, va respondre un dels estudiants. 
Un cotxe que venia darrere d’ells cridava molt l’atenció dels transeünts. En el pescant anava el 

cotxer molt estret entre dos criats; darrera venien drets quatre criats amb les mans agafades en 
sengles corretges; a dintre venien els amos fent sortir per les portelles els caps d’uns gossets falders 
molt pentinadets, i a sobre hi anava un mastí lligat  entre una dotzena de gàbies que contenien 
tórtores, canaris, una cadernera, un rossinyol, perdius i un lloro. 

- Els senyors que van en aquest cotxe, va dir el cotxer, no tenen fills. 
Al cap de poca estona, una comitiva molt diferent ens va commoure profundament. Dues dones, 

una de molt jove, sostenien i portaven entravessada i lligada sobre dos pals,  una cadira de braços en 
la qual, més aviat estirat que no assegut, i subjectat a ella per la meitat del cos, anava un vell 
impedit, que tot feia pensar que era el pare d’una de les dues dones i avi de l’altra. Carregades amb 
aquell pes, que hagués afeixugat  dos homes robusts, descansaven de tant en tant aquelles 
compassives dones, i eixugaven la pols i la suor que banyava el front d’aquell desgraciat, el qual, 
potser ni amb un somriure, ni amb una significativa mirada, podia pagar la seva noble pietat filial. 

A la vista de semblant espectacle vaig sentir que els ulls se m’omplien d’aigua. 
El cotxer no va poder contenir-se, i agafant el mocador es mocava estrepitosament per amagar-

me l’emoció que sentia. 



El cap d’una estona em va dir: 
- Crec que realment poden tenir-nos per bojos, veient que som els únics que anem allà quan 

tothom ve cap aquí. 
Vaig entendre que per poc que hagués insistit, hagués girat de seguida; però, emocionat pel que 

estava contemplant, vaig callar. 
- Si us sembla malament que seguim endavant, va dir-me poc després, ens entornarem. 
- Jo hi he d’anar, sinó en carruatge, a peu, li vaig respondre. 
- Arri, generala! va cridar el cotxer donant un cop de vara a la mula i agafant alè en sentir el to 

decidit de la meva resposta. 
Jo mateix no he pogut mai explicar-me si el que em va sostenir en aquell moment fou una sang 

freda natural, o una desesperació profunda i tranquil·la, o una completa indiferència per a tot el que 
feia referència a la meva vida o a la meva mort, o tal vegada, i quasi m’avergonyeixo de dir-ho, un 
desig íntim, una esperança secreta d’acabar aviat amb tot, sense necessitat de fer cap esforç. El cert 
és que sense tremolar vaig entrar a la ciutat per una porta que em va semblar baixa i llòbrega, i en la 
qual vaig veure amuntegada una gentada anhelant per sortir a respirar l’aire pur del camp que jo 
abandonava. 

Fou a la caiguda d’una tarda. En les proximitats de la porta per on vaig entrar,  solament vaig 
veure famílies senceres que tancaven les portes de les seves cases, i deixant-les abandonades fugien 
desitjoses d’aprofitar el poc temps que quedava abans que les tropes tanquessin el cordó. Després 
vaig recórrer tot un carrer en el qual no vaig sentir ni trobar cap habitant. Vaig passar prop d’una 
altra porta de la ciutat, i em va venir un vertigen que va obligar-me a afermar-me bé i a tancar els 
ulls. No va ser una gentada apressada, animada  d’una vaga esperança de vida, el que allà vaig 
veure, sinó una verdadera fugida de cadàvers Els vius fugien per l’altra porta; els morts per aquesta. 
No anaven tots en taüts. Molts anaven embolicats en un blanc llenç  que dissenyava les seves 
formes i els portaven penjants a l’espatlla uns homes suats, descalços, més aviat colrats que lívids, 
que més corrien que caminaven, desitjosos, no tant de lliurar-se de les seves càrregues, com d’anar 
en busca d’altres de noves. 

El cotxer va entrar en un hostal on va descarregar els efectes que portava, i sense aturar-se un 
moment es va girar amb la intenció de sortir immediatament de la ciutat. Vaig preguntar al mosso 
de l’hostal si tenia una habitació desocupada. Em va respondre que ho estaven totes, però que amos 
i mossos s’havien absentat. Per sort un bastaix es va fer càrrec del meu equipatge, i es va oferir a 
venir amb mi en busca d’una posada on em rebessin. En efecte, després de moltes voltes i revoltes, 
creuant per diversos carrerons entregats a la soledat, en els quals no ressonaven ni els passos dels 
ociosos, ni el bullici dels transeünts, ni les veus i els instruments dels artesans; després d’haver 
trucat inútilment en algunes posades, i d’haver rebut en altres algunes respostes evasives, vam 
arribar a una en la qual em van donar hospedatge. 

 
 

CAPÍTOL XVIII 
 

M’interrogo sobre mi mateix.- Em pregunto si hi ha alguna cosa 
més enllà del sepulcre.- La moribunda i el pare Josep.- 

Em donen per mort.- La meva resurrecció. 
 
 

El balcó de la meva habitació donava enfront d’un edifici vast, ombrívol, compost de grans 
murs de contenció, amb molt poques finestres i una sola porta. Les ombres de la nit, que ja 
s’estenien per la ciutat, augmentaven la llòbrega grandiositat d’aquell habitacle. No brillava cap 
llum a les seves finestres, ni en sortia la més petita fressa. Qui habitava aquest habitacle? M’infonia 
respecte i astorament, i vaig sortir al balcó per contemplar-lo. Aleshores va cridar la meva atenció el 
moviment que vaig notar a la porta. Amb pocs minuts d’interval hi acudien pricipitadament alguns 
individus de diferents sexes i edats, tiraven del cordó d’una campaneta, sortia algú per algun 



finestró, i pronunciant algunes paraules els acabats d’arribar, de seguida s’obria una portella per la 
qual sortien normalment dues persones, i molt poques vegades una de sola i se n’anaven amb els 
que havien trucat. Ningú no sortia sense que abans truquessin; però ningú trucava sense que algú no 
sortís. No podent explicar-me aquest moviment extraordinari, el contemplava absort, i veient-me en 
aquesta actitud l’amo de la posada em va dir que podia ser-me perjudicial el fred de la nit, i que em 
seria millor prendre’m una sopa i anar-me’n al llit. 

Així ho vaig fer, i sens dubte a causa del cansament i de les vigílies de les nits anteriors, em vaig 
quedar al cap de poc profundament adormit. La meva imaginació va formar aleshores una estranya 
barreja de tot el que en pocs dies havia presenciat. Del si d’una mansió obscura sortia molta gent, 
rient uns, plorant d’altres. Dret, sobre aquella mansió, hi havia un colós que, ple d’ira, em mirava i 
em maleïa; i els altres es burlaven de mi, em blasmaven i em perseguien, Amaga’t, em deia una 
bona dona, procurant cobrir-me amb el seu mantell; però els meus perseguidors arrancaven aquest 
mantell, el feien bocins, i s’entretenien tirant-me fang a la cara. Em vaig amagar la cara entre les 
mans, em vaig estirar rendit, i em vaig creure mort. Un riu em va rebre en el seu si i les seves aigües 
m’anaven arrossegant mansament. Altres cadàvers com jo seguien el corrent avall, voltejant 
sempre, i jo els mirava amb esglai, procurant apartar-los de mi tot el que podia. Tots m’anaven 
deixant a la saga, però en passar pel meu costat deixaven anar uns ais lamentables. L’aigua estava 
plena d’aquest ais que agafaven unes formes perllongades, subtils, afilades, i s’anaven clavant amb 
obstinació en el meu cap. Un cadàver va passar tan a prop meu que els seus ais em cobriren 
enterament. Aleshores em vaig despertar. Tremolava de cap a peus. Les meves mans, agafades dels 
meus cabells, els premien convulsivament com per arrancar els ais del meu somni. Vaig tardar 
molta estona en recuperar-me completament, perquè encara ressonaven a les meves orelles aquelles 
veus planyívoles. 

Un gemec sord i penetrant, exhalat quasi al meu costat, va ser el súmmum del meu espant. Jo 
estava despert. Aquells ais eren reals. Un envà em separava d’una altre habitació on una veu, que 
semblava de dona, feia de tant en tant uns sentits laments, i després uns sospirs dolorosos. Em va 
semblar que sentia al meu costat la ranera d’un moribund, i que la mort donava voltes per la meva 
habitació i m’oferia la descarnada mà. El terror em deixà immòbil. Jo, que l’havia desafiat en aquell 
mateix dia; jo, que potser en el meu interior l’havia invocat, jo  que fundava en el no-res totes les 
meves esperances i consols, ara em vaig preguntar astorat si trobaria buit el meu sepulcre, i en ell el 
no-res que buscava. 

Aquest dubte va afligir-me en gran manera, i em va fer desitjar que la mort esperés una mica més 
fins que la meva ment hagués meditat aquest punt. Era la primera vegada que pensava en semblant 
cosa. Per a mi la vida consistia en respirar un aire pur, en olorar l’aroma dels vegetals, en admirar la 
naturalesa, i en passar moltes hores parlant amb el que  anomenava el meu jo. Anava al temple, i 
resava el que resaven els meus oncles, però sense parar-hi atenció. El cel era per a mi una volta 
immensa, plena de cossos lluminosos magnífics, i digna de contemplar-se des de les més altes 
penyes mentre mugien als meus peus les onades encrespades. Però mai vaig demanar a aquells 
cossos lluminosos si algú els  va formar. La vida em semblava el cansament del cor i la fatiga del 
pensament; i la mort, en la meva opinió, detenint el moviment de l’un i fent callar l’altre, devia ser 
per ambdós un envejable descans. 

Però ara em preguntava si aquest jo, que estava despert tot i que el meu cos dormia, potser 
també, una vegada mort aquest, subsistiria, esdeveniment que quedava fora de la meva comprensió i 
per el qual potser no estava bastant preparat. I cert que en el dubte del sí, o del no, era millor 
inclinar-me al costat que menys risc m’oferís, i era evident que, optant pel sí, ja no havia de témer 
cap perill per part del no; mes per el contrari, agafant per sistema el no, corria el risc de trobar en el 
sí unes eventualitats terribles. Perquè, suposada l’existència pòstuma del jo, sens dubte tindria 
aquest en la immensitat dels temps assenyalat algun esdevenidor, algun fi; i en el nou dubte de si 
aquest fi, aquest esdevenidor, eren els mateixos que en la meva infantesa m’havien imbuït, em 
tocava també optar pel camí de menys dubtoses conseqüències. Aquestes reflexions van creuar la 
meva ment, il·luminant-la amb la llum viva i instantània del llamp, que de veritat  va tornar a 
deixar-me sumit en la foscor, però no sens haver-me indicat com i on em trobava. 



El primer resultat de tals pensaments va ser el desitjar que la mort tardés en presentar-se-me tot 
el temps que jo necessitava per sortir dels meus dubtes. No obstant, aquesta mateixa mort, poc 
abans desitjada i ara temuda, estava al voltant meu, envestint, atropellant, ferint, fent moltes 
víctimes, i llançant-se en busca d’altres. Al meu costat, amb la seva mà de gel, n’havia agafada una 
que estava fent sens dubte les postreres convulsions.—Mireu que es mor, deia una veu al costat del 
seu llit.—Vaig  en busca del pare Josep, va dir una altra veu. I vaig sentir passos precipitats, i baixar 
l’escala, i obrir la porta del carrer, i després ressonar la campaneta de l’edifici ombriu. Una vegada 
allà anaven a buscar el pare Josep perquè acudís a donar consol als malalts. I aquest home, què 
podia fer amb un moribund? 

Al cap de poc vaig sentir nous passos, i una nova veu que deia amb bondat: 
- Germana, tinguem confiança en el que és la vida. 
- La tinc, pare meu, respongué el moribund; però el cap se me’n va. 
- Teniu algun pes greu a la consciència? Obriu-me el vostre cor i quedareu tranquil·la. 
Aleshores no vaig sentir més que plors, confusos murmuris, i uns sospirs exhalats en el més 

íntim del pit. 
- Ai! va exclamar finalment la moribunda; pare, pare, vos meu donat més que la vida! 
- Germana meva, va respondre aquella veu plena d’afabilitat i confiança, bé ho sabeu que hi ha 

dues vides: la que ens serveix de càrrega, i que una bufada l’arrabassa, i la que ens dóna consol, i és 
eterna. 

- Pare, digué la moribunda, quedeu-vos pregant per  mi! 
- Germana, va dir el pare, de vos he d’esperar-ho jo; de vos que sou més feliç, ja que entrareu en 

la vida envejable. 
- Gràcies, pare, va afegir la moribunda amb un accent tant penetrant que em va arribar a l’ànima; 

gràcies pel bé que acabeu de fer-me! 
Jo romania amb la boca entreoberta, seca i assedegada; escoltava ple d’admiració, perquè em 

semblava impossible que un home tingués prou poder per consolar, o tal vegada curar, pel que 
semblava, a qui es trobava tan pròxim a la seva fi.—Qui  serà aquest home, deia jo, tan 
extraordinari, que tant pot, o quin és el seu secret? 

Però la ranera de la moribunda no cessava, més aviat va créixer, i gradualment es va fer més 
penosa, fins que la veu del pare va ressonar, no fluixa i misteriosa, sinó forta, encara que, si això fos 
possible, més plena de bondat i tendresa. 

- Germana, deia, veieu el qui us ofereix la nova vida; veieu-lo com obre els seus braços per 
rebre-us; jo també vaig patir, us diu, i ara ja no pateixo; el teu dolor acaba de fer-te digna de mi, i et 
salva; conserva’l fins al teu darrer alè; expressa-li amb l’enteniment mentre te’n quedi la més petita 
resta; ja s’obre per a tu la verdadera vida, la dels que  no pateixen. Lloat sigui el que és la vida! 

En això que va callar la veu patètica, i només vaig sentir un suau murmuri, i després els passos 
d’algú que se n’anava. Jo vaig voler cridar: --Pare,  pare! Però no vaig poder; vaig voler incorporar-
me del llit, i tampoc em va ser possible. Vaig sentir els més vius dolors en totes les articulacions del 
meu cos, i fortes pulsacions en els llavis, en els polsos, en el cap; una calor extraordinària 
m’oprimia el cor; respirava penosament i em sentia molt inquiet i febrós; la cara, el pit i el coll els 
tenia banyats de suor; un sanglot penós i un salt de tendons em turmentaven; sentia fred intens als 
peus; em van venir nàusees, i devia cridar l’atenció dels que vivien a la casa, ja que al cap de poc 
vaig haver de tancar els ulls per no patir el resplendor d’una espelma a la llum de la qual algú em 
mirava. 

- Fa molt de temps que se sent malament? Va preguntar el que m’examinava a un altre que no 
vaig veure. 

- Ahir a la nit va arribar, va pagar un mes per endavant, va sopar amb gana, i se’n va anar a 
dormir; només recordo que el vaig veure prenent la fresca al balcó. 

Això va respondre amb veu tremolosa l’amo de la casa. 
- Doncs els símptomes, va dir una altra veu, són d’haver entrat en el tercer període. Aquesta bilis 

és negra com la pega; el coll i el pit estan plens de taques negres; aquesta sang que treu pel nas, 
boca i orelles... On sentiu més dolor? Va preguntar-me aixecant la veu. 



Vaig fer un esforç per contestar, i vaig voler pronunciar el nom del pare Josep; però només 
devien sortir de la meva boca uns sons inarticulats. 

- És un cas fulminant, digué el que m’havia fet aquella pregunta; ha perdut la parla, i el pols va 
desapareixent. La ciència no serveix aquí de res. 

Ja no vaig sentir res més. Se’m va ofuscar el cap, i vaig perdre el coneixement quan anava a fer 
un altra esforç per  poder pronunciar el nom que tant en aquells moments m’interessava. 

El temps que vaig romandre en aquest estat no el sé; però més endavant van dir-me que m’havia 
entrat un deliri espantós, i que algunes hores després em vaig quedar immòbil i rígid. Els meus ulls 
estaven fixos i vidriosos, les meves articulacions testes i inflexibles, i el meu cor no bategava. Em 
van prendre per un cadàver. Un d’aquells bastaixos de morts, que d’alguna manera em van sortir al 
pas en la meva entrada a la ciutat, se’n va emportar la difunta de l’habitació del costat, i va dir que 
després tornaria per recollir-me. I efectivament va tornar. Em va embolicar amb el llençol del meu 
llit, se’m va carregar a coll, i va començar a baixar l’escala. Sens dubte amb el moviment, o potser 
en doblar fortament el meu cos, amb devia produir un dolor molt viu, ja que diuen que vaig fer un 
crit. Espantat i espaordit el bastaix va fer un altre crit no menys terrible que el meu, i em va deixar 
anar de manera que vaig anar rodant un bon tros per l’escala. Sense aquesta circumstància, jo 
hagués anat a augmentar el nombre dels desventurats que, particularment en temps de contagis, per 
la precipitació amb què es fan les inhumacions, desapareixen víctimes del més cruel suplici. En el 
dia d’avui, trobant-me tant distant d’aquella època calamitosa, encara m’esgarrifo i se m’ericen els 
cabells pensant en l’eventualitat funesta que pels designis de la Providència em vaig lliurar. És un 
record que he de fer esforços per allunyar de la meva ment, ja que m’infon un terror que gela la 
meva sang a les venes. La idea de trobar en el sepulcre, en lloc de la pau i el descans, la ira, la 
desesperació i la ràbia, em dóna un martiri tan atroç, que ni per un instant em sembla tolerable. 

 
 

 
          
 
  

 
 
 
 
 



                                                 

Àngela Ribas i Lacasa, Sant Feliu de Guíxols, 1959 

Llicenciada en Filologia Catalana. Professora de llengua i literatura catalanes a l’Institut Sant Elm 
de Sant Feliu de Guíxols. 

Col·laboradora del setmanari Àncora. 

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

 
 
 
 
                                               

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                

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

 



               
 
 
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). 

 
 

 
“El sabio catalán” 

 
 

El berguedà Ramon Vinyes, “el sabio catalán” de Cien años de soledad, del nobel colombià 
Gabriel García Márquez, va ser un poeta, modernista i narrador, nascut el 1882, que se’n va anar 
“avorrit de la literatura i el teatre”, com diu ell, i per les crítiques que rebia a Barcelona i es va esta-
blir l’any 1913 a Barranquilla, el Carib colombià. En aquesta ciutat es va convertir en el guia in-



tel·lectual i literari de l’anomenat Grup de Barranquilla i en precursor del realisme màgic. Va anar i 
va tornar quatre cops al llarg de la seva vida. 
 El juny de l’any 1950, quan ja havia tornat per última vegada de Colòmbia a Barcelona, va 
escriure directament en castellà un conte titulat Un caballo en la alcoba. Es va publicar en el número 
13 del 22 de juliol del mateix any en el setmanari Crónica, de Barranquilla, signat amb el pseudò-
nim J. Mihura i amb una il·lustració d’Orlando Rivera, Figurita. Era la primera col·laboració des de 
la seva tornada a Catalunya en aquesta publicació, i el va enviar a Germán Vargas, un dels membres 
de l’anomenat Grup de Barranquilla, juntament amb una carta en què matisava: “Le mando un cu-
ento de Mihura dedicado a Gabito, creo que le gustará. Próximamente, le enviaré otro de un nuevo 
autor que se lo dedica a Ud. Y casi estoy seguro que no me faltará el gran autor nuevo que se lo de-
dique a Alfonso.” Germán Vargas li va respondre el 17 de juliol: “(El cuento) aparecerá en una nu-
eva sección del semanario, “Cuento catalán”, y no en la acostumbrada de “Cuento extranjero”. Es 
un nuevo homenaje a ud.” Per descomptat, ningú no va dubtar de la seva autoria.  
 El que de debò sorprèn és que per primera vegada Vinyes escrivís un conte en castellà, ex-
pressament, quan ja havia tornat per sempre a la seva Catalunya natal com tant havia desitjat, aco-
miadant-se de tots els seus amics del cenacle de Barranquilla, i ja li queda poc temps per abraçar la 
parca. Que sigui, precisament, en aquest moment. Ironies del destí. Ramon Vinyes, tot i els seus 
exilis, voluntaris i forçats a Colòmbia, i de les seves tornades sense parar a la seva estimada i idola-
trada Catalunya, s’havia obstinat a continuar escrivint en la seva llengua natal perquè seguia bus-
cant el reconeixement com a autor català encara que era tan lluny de la seva pàtria. I quan va canvi-
ar de llengua –solament havia escrit en castellà crítica literària i articles periodístics a Colòmbia–, li 
va sobrevenir la mort. O tal vegada no sigui tan sorprenent. Perquè potser es va adonar que el seu 
retorn a Catalunya havia estat un error, tal com s’havien cansat de repetir-li els seus companys del 
Grup de Barranquilla i tots els seus amics colombians, així com els seus i les seves deixebles, i vol 
esmenar-ho però ja no hi és a temps. Ja ha fet tard. Quan va morir havia tret un bitllet per tornar a la 
seva Barranquilla volguda i havia decidit acceptar les demandes dels seus amics i saludats, com deia 
Josep Pla, i convertir-se de ple en un escriptor colombià. Per a ell, ja va ser tard, però no per a la 
seva història. 
 
 
 
                          
 
 
 



 
 

                                  
 
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). 
 

 

 

 
Dalton Trumbo i les víctimes de la doble moral 

 

Dalton Trumbo era un dels millors guionistes de Holywood. I un dels més ben pagats. 
També era un idealista que com, molts altres intel·lectuals americans, s’havia afiliat als anys 40 al 
Partit Comunista dels Estats Units. Era un grup polític nascut després de la revolució soviètica i que 
avui continua existint, si bé és una organització diminuta. Ha presentat diverses vegades candidats a 
les eleccions presidencials i el seu millor resultat el va obtenir abans de la Segona Guerra Mundial, 
quan va arribar al 0,26%. 

Des del 1988 dóna suport al candidat demòcrata i, per tant, pot dir que el seu presidenciable 
preferit ha obtingut la victòria en algunes ocasions –en els casos de Clinton i d’Obama. Abans, la 
seva candidata amb més projecció pública, però no amb els millors resultats, havia estat l’activista i 
escriptora Angela Davis, que el 1980 i el 1984 va optar a la vicepresidència acompanyant a Gus 
Hall. En tots dos casos, el vencedor va ser Ronald Reagan. Suposo que si Bernie Sanders 



aconseguís la nominació demòcrata, cosa ara com ara improbable, però no impossible, per primer 
cop estarien força convençuts a l’hora de donar suport a algú. 

Però tot això són derivacions del que pensava mentre buscava informació sobre la figura de 
Trumbo. Tinc la impressió –obtinguda de forma gens acadèmica- que molts dels adherits al Partit 
Comunista als anys 30 i 40 no desitjaven exactament implantar una dictadura a l’estil soviètic als 
Estats Units. És probable que alguns volguessin, simplement, obtenir un tracte més just pera les 
classes treballadores, colpejades pel crack del 29 i tractades no gaire millor per la recuperació 
econòmica posterior –“Els raïms de la ira”, de John Steinbeck, n’és un testimoni esfereïdor. Trumbo 
i d’altres van donar suport a diverses vagues en què es demanaven simplement uns salaris més 
justos per a treballadors d’una indústria cinematogràfica que generava milions de dòlars de benefici. 
La caiguda de Trumbo i de molts col·legues seus va arribar quan es va crear el Comitè Permanent 
d’Activitats Antiamericanes, que pretenia extirpar el perill comunista. Es va crear el 1945, quan 
havia arribat la pau i havia esclatat la guerra freda. Tot el que va envoltar aquesta persecució boja 
està ben exposat a la pel·lícula “Trumbo”, estrenada fa pocs mesos. 

En el film hi podem veure un bon retrat de la persecució contra sospitosos de ser comunistes 
–o dels que, sens dubte, ho eren- per aparents motius de seguretat nacional. Trumbo era un cas 
atípic. Era ric, vivia en una bona casa, tenia un bon cotxe. Per a molts, que fos comunista devia ser 
tan sorprenent com que el directiu d’un escorxador es tornés vegetarià. Però Sartre va dir –no sé si 
aleshores o uns anys més tard- que hi havia gent capaç de patir com si fos seu el patiment dels 
altres. I davant les injustícies i desequilibris, Trumbo no podia callar. 
A la pel·lícula podem veure com ell i altres treballadors de Holywood han de comparèixer davant 
del comitè. No hi fa res que apel·lin a la llibertat d’expressió i altres drets consagrats a la Primera 
Esmena de la Constitució nord-americana. Quan es neguen a respondre a la pregunta directa de si 
són o han estat mai membres del Partit Comunista, el silenci els porta a ser condemnats per 
desacatament.  

La historia que ens mostra “Trumbo” no és la de la simple persecució d’una comunistes que, 
en un país considerat paradigma de la llibertat, havien de poder expressar lliurement les seves idees. 
“Trumbo” descriu el desig d’enfonsar, aixafar, destruir els comunistes –reals o suposats- o dels que 
ho semblessin remotament. La pel·lícula fa retrats excepcionals, com la de la columnista Hedda 
Hopper, especialitzada en fer safareig a la capital del cinema i que va jugar un paper vital perquè es 
deixés sense feina als comunistes. Ella i actors com John Wayne no en tenien prou amb fer-los fora 
de Hollywood. Semblava que els volguessin enfonsar en la misèria, esborrar-los del mapa. Tant era 
que fossin els millors professionals. I també veiem com ni tan sols convertir-se en delator d’amics 
comunistes assegurava res, perquè la revenja podia arribar fins i tot als que en algun moment havien 
tingut tractes massa cordials amb els perseguits. 

“Trumbo” explica com l’extraordinària imaginació del guionista va servir no només per 
buscar nous arguments de pel·lícules, sinó per sobreviure fent treballs anònims i mal pagats. Era 
l’enginy posat tant a la creació com a la necessitat de no doblegar-se davant d’un poder dictatorial. 
Per tot això, la pel·lícula és molt recomanable. Però en voldria destacar dues escenes. Una, quan a 
la presó Trumbo ensopega amb un altre pres anomenat John Parnell Thomas, que havia presidit el 
comitè entre 1947 i 1948. Era ell qui repetia, de forma agressiva, gairebé insultant, la mateixa 
pregunta simple: “És o ha estat membre del Partit Comunista?”. Aquest suposat capdavanter de la 
llibertat i de la veritat acaba també entre reixes, però no per qüestions polítiques. Havia estat 
condemnat per delictes fiscals. 

Una altra escena, anterior en el temps, mostra Trumbo enfrontant-se a John Wayne. En els 
seus discursos anticomunistes, aquest ressaltava que si els Estats Units havien guanyat la guerra no 
era perquè després es permetés posar en risc la seguretat nacional amb esquerranosos que 
aprofitaven pel·lícules per fer propaganda prosoviètica. Però al final d’un acte, Trumbo li fa veure 
que mentre ell mateix havia estat corresponsal de guerra ben a prop del front i alguns dels seus 
col·legues perseguits per comunistes s’havien jugat la vida a primera línia, Wayne havia passat el 
conflicte còmodament a casa i només havia estat prop dels trets quan gravava escenes amb bales de 
per riure. 



Són dos exemples de doble moral. Un, Wayne, presumint d’heroïcitats nacionals que ell no 
ha protagonitzat i intentant enfonsar als que sí que s’havien jugat la vida pel país i la llibertat. 
L’altre, atacant de forma despietada presumptes comunistes i deixant que el desacatament els enviés 
a la presó, però al mateix temps enganyant l’estat i, per tant, al conjunt del país per estalviar-se 
impostos i amuntegar més diners. Herois de pa sucat amb oli i delinqüents fiscals, disposats a donar 
lliçons, però no a arremangar-se o fer algun sacrifici. 

Aquests passatges em van portar a la memòria molts exemples de doble moral i de doble 
mesura. Quantes vegades s’ha declarat la guerra i s’hi ha fet anar carn de canó barata, mentre els 
suposats líders i estrategs –i els seus familiars- estaven a recer, mantenint tota mena de luxes? 
Explicava l’economista John Kenneth Galbraith que durant la primera guerra del Golf, el 1991, va 
preguntar al degà de Harvard quans estudiants d’aquella prestigiosa universitat s’havien allistat com 
a voluntaris. Després d’algunes evasives, va aconseguir saber la xifra: zero, cap ni un. Les elits 
nord-americanes demanaven mà dura contra Saddam, però perquè hi anessin els altres, no ells ni els 
seus fills. 

M’ha fet pensar novament en la doble moral l’aniversari de l’accident nuclear de Txernòbil. 
Els primers dies van haver d’actuar a la central els anomenats liquidadors. Eren treballadors, 
soldats, policies, bombers que havien d’anar a primera línia per intentar aturar la tragèdia. Irradiats 
fins al moll de l’os, la majoria van morir, fos al cap de poc temps o al cap d’uns anys. Van ser uns 
600.000 i trenta anys després en viuen uns 200.000. I molts amb unes seqüeles insuportables. A 
més, abandonats per l’estat –sigui Rússia, Bielorrússia o Ucraïna-, que n’ha deixat molts amb les 
seves malalties cròniques, els seus dolors físics i psíquics i unes pensions de misèria. 

L’última Premi Nobel de Literatura, la bielorussa Svetlana Aleksiévitx, ha documentat 
l’horror a “La pregària de Txernòbil”. Una obra on els testimonis individuals donen un perfil 
personal al que altrament són només xifres fredes. Cossos irradiats, famílies escapçades, vides 
trencades per sempre. Hi coneixem la història de gent que corre cap a un reactor que s’està 
desintegrant sense tenir mitjans de protecció consistents, armats gairebé només amb el sentit del 
deure o amb l’ordre ineludible. Una ordre llençada des de despatxos confortables. Són els 
testimonis esgarrifosos dels que van ser liquidadors i encara ho poden explicar i de familiars i amics 
dels que fa anys que van callar per sempre. Com les dones que s’acomiaden dels seus marits 
pensant que tornaran a casa en unes hores o uns dies i que mai no els van tornar a veure. 

Ens podem preguntar perquè hem començat parlant de Trumbo i acabem amb Txernòbil. És 
per una associació inconscient que a mitja pel·lícula em portava d’unes escenes a unes altres. Vivim 
en un món curull d’exemples de buròcrates decidint cap a on orienten les vides dels altres, de 
ciutadans que, com titelles, han de respondre a les ordres dels que mouen les cordes. Poden ser 
enviats a la guerra, o a lluitar contra un reactor, poden patir les condicions laborals més dures i 
l’austeritat més inhumana, decidida pels que tenen sous de set o vuit xifres i potser estalvia a recer 
en un paradís fiscal. Moralistes que anuncien totes les penes de l’infern per als que es porten de 
manera que no els agrada, però que després protagonitzen o toleres esgarrifosos escàndols sexuals. 
Executius que alerten del cost elevat dels acomiadaments, però que tenen els seus contractes 
blindats per si algun dia deixen l’empresa on estan. Tecnòcrates que demanen reduir la despesa 
pública, però que obtenen contractes sucosos i desmesurats a càrrec de l’estat. 

Els ciutadans es mouen al ritme que marquen uns guionistes molt pitjors que Trumbo, però 
amb molt més poder, i que es creuen autoritzats a traçar l’argument vital de milions de persones. 
Mentre, ells es queden parapetats a les seves butaques, waynes de fireta, que fins i tot davant bales 
de broma correrien a amagar-se, molt valents ells, sota la taula. 
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      IV La Llum 
 

Quan jo vaig néixer, feia poc que a Sant Feliu s’havien fet les primeres provatures per por-
tar-hi el gas Lebon. El petroli ja començava d’ésser conegut, però tenia molt mala anomenada, i en-
cara no era admès sense recel en la severa intimitat de les llars pairals i les cases burgeses. Tenia 
fama d’estranger i d’incendiari (a un anarquista d’acció l’anomenaven llavors un “petroler”), i venia 
acompanyat d’una terrorífica llegenda de criatures devorades per les seves flames i dones incautes 
convertides en brases. 

El cert és que els meus pares, burgesos honestos i benestants, quan varen casar-se no tenien 
més que llums d’oli i “palmatòries”. Els llums d’oli —gresols, llumeneres i llànties— servien per la 
cuina, el safareig i el rebost. Les “palmatòries” portaven candeles de seu, pel cosidor i l’entrada, i 
espelmes de cera blanca, pel saló de visites, el menjador, la saleta d’estar i altres cambres reserva-
des als amos. Perquè cal afegir que els meus pares vivien en casa pròpia, i bon punt tingueren un 



parell de fills petits, comptaren amb abundós servei, compost de mainadera, cambrera, cuinera, co-
sidora i dona de fer feines. Eren l’admiració del veïnat, per la llarguesa i l’estabilitat serena del seu 
viure. Val a dir, però, que tot aquell rumbejar estava sòlidament fonamentat sobre una renda que no 
excedia de quinze pessetes diàries.  

Comprenc que tot això que vaig dient pugui fer certa gràcia; però ben mirat, em decanto a 
creure que es tracta de coses terriblement serioses. El que passava llavors a Sant Feliu, amb més o 
menys de retard respecte de les poblacions grans, era el mateix que venia passant a tots els països de 
l’occident d’Europa. Resulta, doncs, que a la vetlla de venir jo al món, la part més civilitzada de la 
humanitat —que per encendre llum només havia tingut, fins feia poc, llenya, oli, sèu i cera—, en 
aquest punt estava exactament igual que en temps de Carlemany, de Cèsar, de Pericles, de Nabuco-
donosor i dels patriarques de la Biblia. I que els meus pares, a qui jo he conegut tant, pel fet d’haver 
pogut viure com tots un senyors amb una renda més petita que el jornal d’un manobre d’ara, ja em 
semblen a mi mateix uns personatges infinitament llunyans, pitjor que gòtics o romànics, gairebé 
fabulosos. 

I és que després, en un tancar i obrir d’ulls (que ni temps vaig tenir d’acabar de créixer), tots 
els extraordinaris invents lumínics de la humanitat moderna esclataren al voltant meu, mentre 
l’economia familiar (abans que em sortís el primer cabell blanc) sofrí un trasbals tan increïble, que 
els rics d’ahir ja eren pobres. I jo em trobo ara amb què els meus primers anys d’infant eren molt 
més propis del Paradís terrenal, que no de l’Era atòmica on avui veig submergits els primers anys de 
la meva vellesa. Quin misteri és aquest? Com han estat possibles, en tan poc temps —en menys 
d’una vida, que és la meva—, un avenç tan meravellós i una subversió tan profunda? Si ho escatiu 
una mica, no solament se us faran entenedores moltes coses desconcertants que hem vist els homes 
d’avui, sinó que a més quedareu perfectament preparats per a no estranyar-vos de les que aniran ve-
nint... 

Quan arribava l’hora d’anar a dormir en el primer pis de la casa paterna —que en tenia dos 
de molt grans, a més de planta baixa i unes golfes immenses, on els dies de pluja jugàvem a pilo-
ta—, al meu germà i a mi ens posaven a les mans una “làmpara” menuda, tota de llautó daurat, 
composta d’un setrill esfèric, ple d’oli, un peu tornejat, amb una nansa al caire, per passar-hi el dit, i 
una bufona caputxa giratòria, per apagar el llum: tot plegat tenia l’aire d’una petita llàntia de frare. 
En el nostre dormitori no hi havia ni rastre de calefacció —no n’hi havia en tota la casa, perquè la 
higiene d’aquell temps sostenia que la calor artificial “congestiona—, i els hiverns hi feia un fred 
tan intens, que després d’escórrer-nos entre els llençols glaçats, els treballs eren per treure el braç 
enfora i apagar el llum d’oli posat damunt la tauleta que separava els nostres llits bessons. No hi 
hagué més remei que fer un pacte. I fou després d’aferrissades discussions i no pocs incidents— que 
l’apagaríem per torn, una setmana sí i l’altra no.  

El condemnat al sacrifici esperava uns moments, per escalfar-se un xic i agafar forces. I, tot 
de sobte, treia ràpidament un braç, com un tentacle, i amb un cop de dit agilíssim donava a la caput-
xeta una revirada, la feia caure damunt la flama, i l’apagava. Fins ben després d’adormir-nos, per la 
cambra quedava surant, insidiosa, la pudor de socarrim que feia el ble xop d’oli... 

Un dia, quan tot just jo devia estrenar les primeres calces (fins a tres o quatre anys anàvem 
tots, nois i noies, en faldilletes), els meus pares emprengueren un viatge a Marsella. I al cap de vuit 
dies tornaren portant una innovació domèstica sensacional. Arribaren a entrada de fosc, en cotxe, 
des de Girona. A l’hora de sopar, el meu pare desembolicà un gran paquet, i posà damunt la taula 
del menjador un entriquell extraordinari. Era una esvelta tija niquelada, com una columna, sostin-
guda per un ample peu circular. Part de dalt, la columna tenia, en lloc de capitell, una mena de car-
xofa metàl·lica, també niquelada; i, com si sorgís d’ella, hi havia una pàl·lida i finíssima esfera de 
cristall esmerilat, decorada de minúscules estrelles lluentes i rematada amb una coroneta, també de 
metall, com una petita xemeneia. 

Què seria allò, valgan’s Déu?... Per l’interior de la columna, que era buida, s’hi introduïa 
una espelma corrent, deixant només que la punta del ble tragués el cap per un foraniu obert al cim. 
Encengueren el ble amb un lluquet (llavors no eren encara corrents a Sant Feliu les capses de llu-
mins); taparen la flama amb la cristallina i astronòmica esfera; la taula quedà inundada d’una llum 



suau i fixa, com resplendor de lluna, i, mentrestant, una molla invisible, en espiral, empenyia 
l’espelma cap amunt, a mesura que anava consumint-se en l’interior de la columna. El miracle du-
rava hores, fins que per una discreta aspillera oberta verticalment en la columna, es veia que la mo-
lla en espiral ja havia arribat al cim, i que la candela, per tant, s’acabava. Aquella nit els nois a pe-
nes vàrem sopar. Estàvem embadocats contemplant la dolça llum de la “palmatòria” màgica, vingu-
da de més enllà del Pirineu. 

I així anaren arribant a casa meva tots els altres invents llumínics d’una era nova: el quinqué 
de petroli, luxós, encara enfarbalanat com una dama romàntica; el gas Lebon, amb el seu tuf de pro-
letari; el “bec Auer”, amb resplendor de lluna clara; les bombetes elèctriques, fredes i brillants com 
una demostració de Física; els arcs voltaics, que il·luminaven fantàsticament els arbres del Passeig 
de Mar, com si fossin decoracions de teatre; —sense comptar algunes altres invencions casolanes, 
més pròpies de mercats i fires, com l’acetilè. En molt pocs anys, la humanitat havia corregut més 
que en dotzenes de segles... 

Si la llum artificial, en la vida privada, era llavors com acabo de dir, serà fàcil d’imaginar 
com devia ‘esser en la via pública. Era gairebé nul·la. Com que en aquell temps no hi havia cines, ni 
bars i els saraus i teatres només funcionaven comptadíssimes vegades l’any, després de sopar —a 
les set l’hivern, i  a les vuit l’estiu— tan sols eixien de casa els pocs tertulians dels casinos i taver-
nes, algun poeta solitari (que mai en falten), algun enamorat clandestí (que sempre en sobren), i el 
parell de serenos municipals, amb la llanterna encesa, a la mà esquerra, i una llança curta, a la dreta. 
Carreres i places quedaven deserts tota la nit, sense més llum que la d’un fanal torçat, o la vaga llu-
ïssor d’una xinxeta dins la capella d’algun sant. Encara avui, a la vila, hi ha restes d’aqueixos hu-
mils oratoris públics, oberts en les parets espesses dels casals antics. Però tot Sant Feliu, en les se-
ves tres quartes parts, era cobert d’ombres nocturnes, sovint tenebroses, i les petjades dels rars pas-
sants ressonaven llarga estona, misteriosament, entre les ratxes de la tramuntana l’hivern, o les veus 
llunyanes, de cors i caramelles, la primavera i l’estiu. 
 Encara recordo, com si les veiés, aquelles nits fantàstiques, quan es ballaven sardanes a la 
placeta de Sant Joan. Les ballaven allí, al peu de la carretera de Girona, i no al Passeig del Mar, 
perquè calia cercar un redós, vila endins, contra el mal temps desfermat del cantó de la platja. Al 
caire mateix que l’església parroquial de Sant Joan (avui convertida estranyament en garatge) for-
mava amb la placeta del seu nom, hi havia encastat, a tres o quatre metres de terra, el fester que ser-
via per enllumenar les balles. La cobla, dalt de l’empostissat, arrimada a la paret de l’església; els 
sardanistes; els veïns, repartits per balcons i finestres, i la gentada dels badocs, no tenien més llum 
que la de les branques de pi que cremaven dins la tosca graella de ferro. A sota seu hi havia una zo-
na perillosa i deserta, delimitada pels cremallots roents i les guspires que del braser constantment 
queien a terra. Els vailets, mentre els grans ballaven, corríem esperitats d’una banda a l’altra, i de 
tant en tant, fent uns bots endimoniats, decompassàvem el caliu caigut, entre els espetecs de la pi-
nassa i els redols d’una espessa fumera... Però aquelles nits i les seves facècies eren excepcionals. 
La major part de l’any la vila s’encodormia a entrada de fosc, i agafava el primer son, tot el més 
tard, a les deu tocades. 
 Les nits serenes i dolces, de lluna plena o de quarts creixents i minvants, l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols ni tan sols encenia els escassos fanals de les vies públiques. Per carrers i pla-
ces no hi havia més claror que la de l’astre silenciós, o la resplendor somorta —vetlla, malaltia, 
amor?— que s’escapava d’un finestró mal ajustat. La immensa majoria dels veïns dormia i reposava 
—com els ocells, com els peixos. Les teulades lluïen igual que escates. La lluna, com un sereno 
més, feia la seva ronda solitària i passejava tota la nit la pàl·lida llanterna, sense gravar per res el 
pressupost municipal. 
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 INTERROGANT  

 
(...) sembrar, després, paraules 
líquides, 
per disfressar la vida 
de mort, la mort de vida. 
           Francesc Garriga Barata 

  

A l'aula mots! 

Dins els capets  

un planter de paraules 

amb un tutor eloqüent  

per enlairar-les bé 

 

I les preguntes? 

 



Suspendre-les 

en el passar del temps, 

per conviure millor 

amb els interrogants,  

en tombar les qüestions. 

Respostes sense lletres.  

 

L’existència en un mot, doncs,  

l'existir al mitjó, i en girar-lo  

desaparèixer. 

 
 
 (Del llibre, inèdit, "I N F I N I T I U S") 
 
 
 

L'ESTANÇA DE L'ÉSSERA 

 
L’horror  és de sentir que entre la veritat  
i nosaltres no hi ha sinó un pas de tenebra.  
                                                Carles Riba 
 

 

En el parir romandre muda 

subjecta al dur a llum en l’esperar  

éssera carn l’ànima retenir 

gràvida ment del ventre alliberar 

en mudar la desconeguda 

el sentit desnonar 

en el negar-se a procrear 

l’art d’engendrar l’esdevenir 

éssera llenguatge en el desraonar 

descriure-ho tot profètic en no dir 

néixer vagit en el cridar 

morir oracle i veu en el callar 

 
(Del llibre, inèdit, "I N F I N I T I U S") 
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