
 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 vuitè número de Lletres Guixolenques el lector trobarà la continuació del text, 
publicat en els números anteriors de la revista, de Les ruïnes del meu convent de Ferran 
Patxot (capítols X, XI i XII) de la traducció realitzada per Tomàs Rosés.  
D’Agustí Calvet “Gaziel”, les pàgines corresponents al capítol III (una petita edat d’or) 
de la seva Vila del vuitcents. 
Quant a textos d’actors actuals, publiquem els de: 
Carles Hac Mor, publiquem el text d’una conferència seva impartida a La Biblioteca 
de Catalunya al voltant de la creació artística i, sobretot, literària, en la línia de la seva 
atenció i comentaris crítics sobre aquest procés de creació.  
Àngela Ribas, amb dos poemes breus: “Matí” i “Treva”. 
Manuel Llanas: textos de Gaziel, publicats en llengua italiana, sobre Nàpols i la 
geografia propera. Són textos inèdits en llengua catalana que aquest estudiós de Gaziel 
ens ofereix com veritable primícia. 
Joaquim Pijoan: Dues reflexions de dietari. Una sobre la lectura d’un text de J.P. 
Eckermann i l’altra sobre la pràctica de la lectura en format digital i aparells lectors 
d’aquest format. 
Narcís Comadira: una poema breu i incisiu sobre un dels capítols que semblen 
permanents si no impossibles de foragitar de l’escenari humà: la guerra. 
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M'han demanat d'enraonar sobre les lletres des de, si fa no fa, els anys 60 fins ara, i ho 
faré, indirectament, amb unes quantes pinzellades i aniré improvisant els exemples pel 
que fa al mig segle darrer de les lletres catalanes.   



Dels anys seixanta i setanta ençà, el pensament sobre les lletres i l'art al capdavall no ha 
canviat gaire. La cultura, en tots els temps i casos i arreu, és una fossilització o 
institucionalització de les creacions de tota mena, de les més populars a les més 
sofisticades. La literatura, l'art, la creació, sempre van contra la cultura, són 
contraculturals, anticulturals. I la cultura va contra la creació, tal com sona. L’artista (i 
l’escriptor és un artista de la paraula) i el poeta són una cosa, i la cultura i els culturaires 
(o faedors de cultura) en són una altra. Aquests són absolutament necessaris, la qual 
cosa no significa que s’hi hagi d’estar d’acord. La poesia i l’art, indefectiblement, 
acaben essent cultura, momificats, academitzats. Per això, cal oposar-hi la idea que 
tohom és poeta i artista; no pas que "tothom ho pot ser", sinó que "tothom ho és". I ho 
és encara que les institucions culturals no li donin el vist-i-plau. I tot és poesia i art; no 
pas "tot pot ser poesia i art" sinó que "tot ho és", de poesia (que és un art). I si tothom és 
artista i tot és art, ningú no és artista i res no és art. I així posem en qüestió conceptes 
com poeta, o artista, i poesia, o art. Beuys, que és un artista força interessant, es va 
quedar curt en tot a causa d'una concepció de l'art en certa manera religiosa o metafísica 
(i aquesta és la seva grandesa). El consens social només pot institucionalitzar l'art, 
fossilitzar-lo, i la voluntat d'algú que diu "això que faig és art" és sobrera i també és 
institucionalitzadora. En aquestes afirmacions que acabo de fer hi ha un cúmul de 
contradiccions i de paradoxes amagades. És per això que les trobo engrescadores, 
perquè en poesia, en art, de fet no hi ha viatge, o és un viatge cap a enlloc o cap a 
l'inconegut. Es fa camí en caminar. Si sabéssim què vindrà després d'un pas que fem, ja 
el faríem, el pas següent. Si sabéssim a on anem amb la nostra poesia o art, ja hi seríem. 
Que tot és poesia i que tot és art –no pas que tot ho pot ser, sinó que tot ho és– per mi és 
una evidència, i és l'element més important del no-art o anti-art, després del qual 
segurament –no ho sabem del cert– vindrà un altre art, és a dir, una altra manera 
d'entendre la poesia i l'art, que no sabem quina podrà ser (o potser no en serà cap) i que, 
si la sabéssim, la faríem. Des de Hegel, la mort de l'art vol dir la mort d'una manera 
d'entendre l'art. Sobretot Duchamp, i també Cage, els considero molt importants, sí, 
però només fins a un cert punt. M'han influït i m'influeixen, sí, però penso que més que 
d'influència, de mestratge, caldria parlar de confluència, de convergència meva amb tots 
dos, de concurrència a través de la influència de molts altres artistes i poetes de les 
avantguardes. Ser duchampià o cagenià, o avantguardista, és un disbarat castrador. No 
hi ha mestres, o no n'hi hauria d'haver. Als mestres se'ls ha de defenestrar, inclòs el 
mestre que nosaltres som per a nosaltres mateixos. On seríem sense Duchamp i sense 
Cage? Probablement en un lloc semblant al d'ara, perquè tant l'un com l'altre no són 
sinó components d'una tradició, la de les avantguardes, que certament és una tradició. 
Com hem dit, Duchamp i Cage són importants només en certa mesura. No hi ha res 
d'absolutament important, ni tan sols aquesta frase. I les tradicions (inclosa la de les 
avantguardes) també cal defenestrar-les, o assimilar-les (fer-nos-les nostres), i després 
desempallegar-nos-en, perquè poden pesar massa, ens poden impedir d'anar fent camí 



cap a enlloc, o de descaminar. Em refereixo a les avantguardes i també a totes les altres 
tradicions que he visitat, perquè tot ens acaba influint més o menys, en positiu o en 
negatiu. La negació fins al punt d’arribar a la negació de la negació, a la desmitificació 
de la desmitificació, o, si voleu, a "la dèria de dur-se la contrària", respon a la necessitat 
de despensar tot allò que se’ns ha donat i que se’ns dóna com a ja pensat. "La veritat, en 
la seva essència mateixa, és la no-veritat". Això ho diu no sé qui. L’essència de la 
veritat no existeix. El concepte d’essència és metafísic, i la paraparèmia és no-
metafísica i, doncs, ha de ser antimetafísica. Les essències de les coses no existeixen. Al 
capdavall de totes les negacions, un cop negat tot, i desmitificat tot, no hi ha res, no hi 
queda res (això és nihilisme), i aquest no-res permet la llibertat de crear, perquè llavors 
tot és permès. I, atenció!, cada negació ja comporta un espai de llibertat. En aquest 
sentit, sí que la negació esdevé un acte d’afirmació positiva. Pel que fa a la possibilitat 
d’un dogma del no-dogma, doncs això seria una perversió, ben possible, de la negació; 
seria posar-se a negar i prou, sense cap afirmació positiva. És el nihilisme reactiu 
(escèptic, acomodatici, pessimista), com en diu Nietzsche, que l’oposa al nihilisme 
positiu (combatiu, vitalista, creador). Tota negació comporta sempre un ventall 
d’afirmacions. El procés de negació és un procés d’alliberament. En aquesta recerca de 
llibertat ja hi ha una afirmació positiva per al subjecte que nega. La paraparèmia és 
individualista, i d’aquí que hom la pugui equiparar a un anarquisme epistemològic. El 
dogma és immanent al sentit, a l’escriptura, a tot. Per això miro d’escriure en diverses 
direccions, contradictòries i paradoxals, per escapar del dogma de la necessitat de 
defugir el dogma. És una actitud, sí, i totes les actituds són difícils de formular i, fet i  
fet, no cal formular-les. Una actitud no és únicament racional i no es pot definir amb el 
llenguatge, que és racional. El llenguatge és enemic dels poetes. Parlar de la poesia i del 
poeta és més dolent que parlar de poesies i poetes. "La" poesia és una entelèquia 
idealista, perniciosa, mitificadora i mistificadora. El llenguatge té la inèrcia de voler-ho 
encerclar tot, de quadricular-ho. El llenguatge és lògic, i la lògica és molt perillosa, per 
feixistitzant. El llenguatge plasma pensament i produeix pensament. I "lo pensar fa de 
curt", com ben sàviament diuen a Lleida. La coherència és un mite, pel cap alt, d’arrel 
feixista, pervers, malaltís, i pel cap baix, de benpensant. Hitler i Stalin sí que són 
coherents, i, per exemple, els banquers també. Les contradiccions –incloses les 
antagòniques– formen part de la vida i ens salven de ser víctimes absolutes de la 
diguem-ne ideologia dominant, la qual no m’agrada gens. El camí cap a la llibertat pot 
ser fatigós, tot i que no necessàriament anorreador. És clar que es pot mirar enrere, i es 
pot fer tothora, i sempre pot ser bo o dolent de fer-ho: depèn de la mirada. És fàcil de 
veure com la paraparèmia és un refugi contra el pensament, contra la lògica i contra la 
coherència immanents al logos. No crec en la distinció entre forma i fons o contingut, 
entre formalisme i contingudisme. La forma i el contingut són la mateixa cosa. Quan 
escrivim una frase o un vers, diem allò que hem escrit, que tanmateix pot ser ambigu i, 
per tant, pot tenir interpretacions diverses, fins i tot per qui ho ha escrit. En un text, en 



un poema, o en una obra d’art, no hi ha la forma –que implica la noció de superfície– i 
el contingut –que seria allò profund–. La distinció entre forma i contingut és escolàstica, 
idealista, absurda i mistificadora. El nihilisme –o nihilisme creatiu– sobre el qual tant jo 
havia perorat, ara veig que no ho és tant, de nihilista. És més aviat una negació, o una 
necessitat de negació de tot allò adquirit i no qüestionat. Al darrere de totes les 
negacions plegades hi apareix, llunyana, una afirmació. Això només molt de trascantó té 
a veure amb la religió. Més aviat és Dostojevskij vist des de Nietsche i també des del 
zen. És una via que no arriba pas a l’absurd, sinó a la llibertat. L’absurd només és una 
manera extrema de veure les coses encara des de la perspectiva convencional. La 
llibertat no és absurda, és vida. Segurament els meus texts diuen coses diferents d’allò 
que sembla que diuen. I quines són aquestes coses? Són les que també diuen els meus 
texts. D’altra banda, la meva diguem-ne concepció de la utopia o, més ben dit, de les 
utopies, les veu obertes de bat a bat, en absolut tancades, ni dissenyades ni 
estructurades. Les meves utopies –les llibertats– no tenen res a veure amb cap variant de 
l’aspiració a la caseta i l’hortet. Segurament les meves utopies, de tan poc dissenyades i 
poc estructurades, són adverses a qualsevol utopia. Voler consolidar alguna cosa és 
matar-la ja d’antuvi, des del punt de vista de la creació (i aquest mot em repel·leix). Les 
raons per les quals un individu escriu són innombrables (que ve de nombre i 
d’anomenar) i contradictòries fins a l’antagonisme. Escriure és un acte de fe, ho és en el 
present absolut, el qual, tanmateix, és inseparable del passat (allò que hom va ser) i de 
l’esdevenidor (allò que hom voldria ser). Ara bé, el futur és un perill per al present. 
Perquè la voluntat és nefasta, per a l’art, per a la vida i per a tot. D’altra banda, penso 
que escriure no té per què ser un acte de fe en res, llevat de l’experiència d’escriure i 
prou. La paraparèmia (para: a la vora de la parèmia o contra la parèmia) no té pas 
bocins. La paradoxa (para: contra; doxa: l'opinió comuna) tot just té dos paràmetres 
similars als de la paraparèmia: la pàgina en blanc i la plena de gargots i tacada d'oli, és a 
dir, el silenci o l'estrèpit del tumult, el desert o l'eixordadissa del centre de la gran urbs, 
o bé totes dues coses a l'encop, almenys fins a un cert grau i amb alguna cabriola 
dialèctica. La paraparèmia és informe. És tan informal que, de fet, no existeix. I malgrat 
això, s’expandeix tothora en totes direccions. I és que hauria d’existir. És un 
desenunciat i prou, i no gens neutre, però: té conseqüències. Per mi, tot hauria de ser 
paraparèmic, amb el benentès que la paraparèmia és personal i instransferible i no té res 
a veure amb cap projecte de norma imposable a ningú. En certa manera, la paraparèmia 
equival a l’impromptu, que necessàriament té un suport, que sempre és personal. I 
actualment la paraparèmia manté una lluita aferrissada amb el passat personal; se’n vol 
deslliurar; li fa nosa, perquè les regressions, avui (no pas sempre), són 
antiparaparèmiques. I, atenció, és molt paraparèmic negar la paraparèmia, és a dir, les 
solidificacions d’aquesta. Per tot plegat, hi ha un component utòpic en el desenunciat de 
la paraparèmia. La paraparèmia és una broma –força seriosa i que m’ha ajudat força– 
que fa molts anys que se m’apareix intermitentment. Ara: que la paraparèmia sigui una 



trinxera més o menys útil no la invalida gens, ans al contrari. La poesia paraparèmica 
permet de desplaçar la raó. I què? Doncs potser simplement és una dèria personal meva, 
a la qual atorgo dret d’existència, perquè si no tal vegada la raó m’ofegaria. Altrament, 
sempre que parlo de paraparèmia tinc al darrere tota una il·lació teòrica que ve d’altri i 
que tinc assimilada i treballada, un corrent teòric que passa per Novalis, per Dadà i per 
una infinitat –sí, infinitat– de coses i que acaba, per continuar, en, posem per cas, 
Derrida. I goso dir que no hi ha pas una empanada mental, en tot plegat, i sí una actitud 
no únicament intel·lectual. Amb tota la modèstia del món, i passi la immodèstia: la 
paraparèmia sóc jo. I si hi ha empanada, reclamo el dret a tenir-la i a guarir-me’n. 
Justament aquests dies, la paraparèmia ha passat per ell, un poeta molt bo, com aquell 
qui diu, que admet el qualificatiu, des del seny, de críptic (ús de l’ocultació), la qual 
cosa afavoreix el voleteig al voltant seu dels hermeneutes. La lectura paraparèmica de 
Màrius Palmés nega totes les possibles interpretacions dels seus poemes. Com més 
versemblants siguin aquestes, més se’n fot la paraparèmia. Màrius Palmés escriu, 
desconstrueix, els seus poemes, a través de l’ocultació de sentit no-paraparèmic i 
d’associacions verbals i d’idees que, de surrealistes, ja no en tenen res de res, en 
absolut. De dessurrealitzant, Màrius Palmés va passar a ser pataparaparèmic. El prefix 
pata de la patafísica de Jarry, s’adiu amb Palmés: Patapalmés. La lectura paraparèmica 
de Palmés és antipalmesiana, és clar. La paraparèmia és altament irrespectuosa amb tot, 
perquè vol xuclar de tot. En aquest moment, doncs, la paraparèmia xucla Màrius 
Palmés. I se li’n refot què va voler dir Pamés en aquest o en aquell poema i en quines 
circumstàncies va ser escrit. Li importa el poema i prou. Cadascú s’ha de fer seva la 
poesia de Màrius Palmés, o rebutjar-la. I qui diu Palmés diu qualsevol altre poeta. 
L’hermenèutica no s’adiu pas amb la creació. Qualsevol lectura és una versió d’allò 
llegit. L’escriptura paraparèmica cerca espais de llibertat. Els cerca i els troba, a 
vegades més i a vegades menys. I només els pot trobar amb la pràctica de l’escriptura, 
la qual però és indeslligable de totes les altres pràctiques, quotidianes i no quotidianes. 
La invenció de la paraparèmia –o la conversió de l’escriptura en escriptura 
paraparèmica– té un origen biogràfic: provinc d’un context fortíssimament repressor 
(família; Lleida, anys quaranta; Barcelona, anys cinquanta; i avui, encara, aquest 
substrat roman entre nosaltres: classisme en la cultura; repressions introjectades en 
tothom; etc.) La paraparèmia és un instrument –que no té res a veure amb cap veritat– 
ideat per mirar de sortir-me’n, de (i no exagero) tanta castració. I –atenció!– el meu 
origen biogràfic és el d’aquesta societat, i la castració és col·lectiva. El lligam entre vida 
i poesia paraparèmica és tan ferm que totes dues es confonen. Una llista per a la compra 
pot ser un poema si qui l’ha escrit el declara poema. Per escriure un poema paraparèmic 
no ens posem el birret de poeta, ni cap sotana, i allò que escrivim ve de la vida i passa a 
formar part de la vida. La poesia paraparèmica no té res a veure amb la mimesi, no és 
pas representació de res, ans de tot en tot és; és una cosa en si mateixa, com ho és una 
pedra, o un crit, o una rialla, o un tren, o una gallina. I seria ficció si la realitat i la 



veritat existissin. De la paraparèmia estant, en poesia no es tracta pas de crear una ficció 
excelsa, sublim i bella, contraposada a la vulgaritat i a la lletjor. Les coses diguem-ne 
lletges i vulgars també són poètiques i paraparèmiques. Depèn de la mirada, de qui i de 
com les mira. Si cada poètica és una política en què l’ètica esdevé estètica, la hipòtesi 
paraparèmica –sempre provisional i amoïnada amb la dèria de portar-se la contrària– 
suposa una actitud incívica, antibleda, en què una contraètica forassenyada mira d’anar 
més enllà i més ençà de l’estètica, i doncs de la política: nihilisme, anarquisme, no 
separació entre vida i poesia, no jerarquies entre conceptes. El poeta és un ésser humà 
en procés d’esdevenir ca per tal de qüestionar l’home des del ca, i el ca des de la 
paparra. La idea podrida que la poesia dignifica l’home i la societat és infame: des del jo 
que fa versos, el primer lloat i enaltit és ell mateix, el poetarro, que ho distorsiona tot 
amb imatges a les quals es lliuren els benpensants per pasturar-hi. El millor lloc per 
recitar poesia són les clavegueres. Fa anys, vaig organitzar un recital, entre la pudor i el 
brogit de les aigües fecals, a sota el passeig de Sant Joan, a Barcelona, abans que hi 
fessin un museu del clavegueram. Les estrofes hi agafaven uns matisos indisciplinaris 
insospitats en altres indrets. La poesia com a lluïment personal és política de senyors de 
dreta extrema que no saben que ho són, i que es pensen que poden donar lliçons de 
sensibilitat i menja espritual als qui no escriuen poesia. I el perill de caure en aquestes 
pretensions, el té també, és clar, i permanentment, el poeta paraparèmic, per poeta, per 
humà i per paraparèmic. Per això és bo de fer el ridícul, en privat i en públic. Cal picar 
la cresta dels poetastres, començant per la d’un mateix. La paraparèmia és una vergonya 
que no es pot amagar. Els qui es queixen que es publica massa poesia, ho fan per 
defensar una concepció elitista de la poesia; i ells sí que volen publicar. La poesia, com 
han fet totes les arts, música inclosa, s’ha de democratitzar, que no vol dir pas 
banalitzar, tot i que la banalització no és pas dolenta. La quantitat de poesia no portarà 
pas a la qualitat, la qual, però, no és un valor absolut. Els culturaires apliquen judicis de 
valor i això sobredetermina llur perspectiva. En canvi, el poeta i l’artista practiquen la 
suspensió del judici. Els judicis de valor van contra la creació; les escales de valor són 
sobreres. És important d’entendre-ho i de practicar-ho. La poesia, o les poesies, no 
constitueixen experiències més importants que altres experiències. No són, doncs, 
experiències dutes al límit. D’altra banda, si algun cop he dit que la poesia cal viure-la (i 
és probable que sí que ho hagi dit, i aleshores caldria mirar el context d’aquesta 
afirmació), ara, aquí, en el context present, no sé pas què vol dir viure la poesia. Com es 
pot viure una cosa que no existeix? Perquè la poesia no existeix com una cosa única o 
platònica, com no existeix la bellesa. El que sí que hi ha són coses que, per entendre’ns 
(i sense gaire rigor), podem qualificar de belles, o de poètiques. El batec de la llengua, 
el fa, l’escriu, l’escriptor. No és pas un batec preexistent, ni té res a veure amb 
l’essència, que no existeix, de la llengua. Cada escriptor es veu obligat, contínuament, a 
fer-se el seu llenguatge o batec, a partir de la llengua. Si la llengua no el preocupa en 
escriure, malament per a la paraparèmia, perquè la llengua –que és molt i molt diversa, 



sincrònicament i diacrònicament– és la matèria primera de l’escriptura paraparèmica. 
De fet, cada escriptor va inventant sense parar la seva llengua personal; i si no ho fa, se 
li imposen les despulles d’una llengua que no és seva, que ell no s’ha fet. Repeteixo 
que, si més no per mi, la matèria primera de l’escriptura és la llengua, i no pas un tema, 
o un argument, o una intenció. I aquesta matèria primera cal elaborar-la de soca-rel. Jo 
podria dir que m’interessa la llengua del parlar de Lleida dels anys quaranta, de la meva 
infantesa, però aquesta llengua d’allà i d’aquells anys, me la invento, no tinc més remei 
que inventar-me-la, me l’haig de fer jo. I si jo ara visqués a la Lleida dels anys quaranta, 
i volgués escriure en la llengua de Lleida dels anys quaranta, també me l’hauria 
d’nventar, aquesta llengua. La llengua, per mi, no és pas un mitjà per dir coses, sinó que 
és un invent (això que se’n diu, mal dit, una creació) de cadascú. Aquest invent és 
l’escriptura, és el batec de què parla Dylan Thomas. I si aquest batec origina o no un 
trasbals en el lector, això ja és una altra qüestió, que pot amoïnar més o menys 
l’escriptor i que sovint no depèn pas d’ell, sinó d’un munt de factors. Per tot plegat, 
Marguerite Duras va dir, i ho subscric, que “escriure és el contrari de tenir alguna cosa a 
dir”. I és clar que els qui volen dir coses també escriuen, i poden ser molt bons 
escriptors i en podem aprendre molt, però la paraparèmia no els és propícia. Els gèneres 
comporten uns codis, i totes les codificacions van contra la creació paraparèmica. Al 
capdavall, jo no he fet escriptura de gènere: les meves novel·les són antinovel·les, els 
meus assaigs són antiassaigs, el meu teatre és antiteatre, i la meva poesia és antipoesia, 
la qual acaba essent poesia, cosa que igualment  passa amb les meves novel·les, assaigs 
i etcètera, que al capdavall són poesia. Potser exagero, però és que parlar ja és exagerar, 
i escriure encara ho és més. L’humor nega transcendència al fet d’escriure. L’estètica de 
la poca-solta, la del Carnaval, la de Dadà, la dels germans Marx, etcètera, porten, per 
sort, a fer el ridícul. Com més fem el ridícul, en públic (en recitals de poesia, per 
exemple), més baixarem de la trona, més ens treurem el barret o birret de poeta, de 
portadors de transcendències tronades, que són igualment ridícules. Com més poca-
soltades escrivim més rebaixarem el pedestal on, interessadament, ha estat elevada la 
poesia. El poeta no té pas perquè ser un personatge arrogant que té coses especials a dir 
a altri. Ningú no té res a dir a ningú. I això no obstant, com menys coses volem dir, més 
en diem, fins i tot a desgrat de nosaltres mateixos. L’humor poca-solta em ve de Lleida, 
de la infantesa, de la família, de l’entorn, i conflueix amb la tradició del Carnaval (des 
de les formes més populars, com cançonetes, fins a, posem per cas, Rabelais) i amb 
Dadà i tot el que se’n deriva, com Fluxus. Les tietes són les crítiques d’art tal com les 
vaig batejar ja fa molts anys. L‘actitud de les tietes era (i és) de mestretites. L’humor és 
imprescindible. El conreu de l’humor oposat al seny m’ha portat al qüestionament de la 
raó, o de l’exclusivitat de la raó, del sentit, i del concepte dominant de realitat. Es tracta 
de desraonar, de desaprendre, d’ignorar la realitat, que no existeix, de negar la raó, si 
més no fins al punt en què aquesta és un llast, una nosa. Quant a la psicoanàlisi, li sobra 
el mot anàlisi, que la fa lletja. Lacan té punts de fugida, no exempts d’humor, vers la no-



anàlisi a través de la ultraanàlisi, amb portes obertes a l’escriptura i l’oralitat amb 
intervenció de l’inconscient. El paral·lel diguem-ne estricte de l'art conceptual seria el 
textualisme. El textualisme i l'art conceptual tenen totes les arrels en les avantguardes, i 
són les últimes avantguardes que han existit. La tradició de les avantguardes va acabar 
en el textualisme i en el conceptual. Assimilada aquesta tradició, cal tirar endavant, o 
cap a un costat, o cap enrere, sense que allò assimilat ens impedeixi de fer-ho. Penso 
que la meva obra va evolucionant; miro de no encasellar-me i que no m’encasellin. 
Això de no encasellar-se un mateix és el més difícil de tot. A més del textualisme (que 
fet i fet era una actualització teoricista de les avantguardes), hi ha l’art conceptual, del 
qual vaig formar part activa els anys setanta i que em va influir moltíssim. Avui, però, 
l’art conceptual ja és cultura, història, acadèmia. I també ho és el neoconceptualisme de 
moda. L’art conceptual va obrir unes vies cap a la dissolució o volatilització de l’art. I 
ara, les vies que s’obren en aquesta direcció són unes altres. De tota manera, cal 
replantejar-se aquesta concepció de l’art com un progrés cap a uns objectius. L'atzar, la 
improvisació, la no-intenció són elements importants, que tanmateix miro que no siguin 
decisius del tot, que no esdevinguin dogmes. Amb Cage hi conflueixo molt. Tothora 
escric en diverses direccions i alhora sense cap direcció. Cap a un costat, cap a un altre, 
cap amunt, cap avall. L’estil –la veu pròpia– no ha de preocupar gens. L’estil és allò de 
què hom no pot escapar. Valorar el procés per damunt del resultat és del tot conceptual. 
Em plau, això. Una obra, un poema –o un seguit de poemes– admeten una sens fi de 
variacions, es manté en procés fins que ja no ens interessa. I llavors queda fixat, esdevé 
un producte cultural, encarcarat. I a desgrat d’això, el publiquem. No tenim més remei 
que acceptar les contradiccions, que es resolen amb el temps i amb la feina d’escriure. 
Com més contradiccions, millor. El pitjor de tot és esdevenir d’una sola peça, coherent, 
íntegre. La coherència i la lògica són enemigues de la creació. Em sembla que ha quedat 
palesa la meva mirada crítica a mig segle de parracs, els quals, precisament per ser 
parracs, són elogiables.    
    ---------------------------------------  
 
 
 
 
Ferran Patxot 
 

CAPÍTOL X 
Adéu als passeigs de la meva infantesa.- Exaltació febril. 

Indignació d’Adela 
 

Algunes hores abans, la paraula “demà” pronunciada pel meu oncle referint-se a la 
meva marxa, potser hauria fet entrar en la meva ànima la desesperació; però ara, quan ja 
no podia dubtar que la meva sola presència era possible que torbés la pau d’una família 
honrada; quan havia conegut que a penes tenia poder sobre mi mateix per contenir-me 
en veure la tendresa fraternal de la meva cosina; quan un ancià venerable m’havia fet 



sentir, amb tota la dolcesa imaginable, el greu pes dels meus deures: ara, en lloc de 
lamentar-me, hagués dit amb el pilot, encara que en circumstàncies enterament 
oposades, “abans avui que no demà”. 

Després de menjar vaig anar a donar l’últim adéu als meus passeigs favorits. Vaig 
començar per l’ermita de Sant Elm. Pensava que el vent, que quasi constantment regna 
en aquella altura, apaivagaria una mica la cremor del meu front abrusat. Vaig enganyar-
me; la tarda era bella; el cel clar; les fulles dels arbusts restaven immòbils; tranquil·la la 
mar, només aixecava a la riba algunes ones juganeres que besaven la molsa de les 
roques; lluny se sentia el cant d’alguns ocells, i vaig poder distingir bé el d’una merla. 
Aquesta calma de la naturalesa em feia sentir més vivament la tempesta del meu cor. El 
plor m’hauria alleujat; però no vaig poder plorar. Durant alguns minuts vaig córrer com 
un insensat d’una banda a l’altra, al caire de molts precipicis, sense a penes adonar-
me’n. Demanava a les fulles i a les branques dels arbres els seus murmuris i els seus 
cruixits, a l’aire els gemecs amb què a vegades lluitava contra els turons, a les seques 
torrenteres aquells corrents que algun dia havia vist precipitar-se impetuosos, a les 
onades la seva blanca escuma i els seus bramuls, i a la naturalesa tota, alguna de les 
seves tremendes agitacions que estigués en harmonia amb la que em dominava. I veient 
que ningú no feia cas de les meves invocacions, mirava a totes bandes astorat, i amb 
rialla convulsa exclamava; “La naturalesa es mor, es mor sense remei, perquè ja no 
sent” Jo creia sentir extraordinàriament, i ara crec que no sentia res. Experimentava, sí, 
una lluita de sentiments que pugnaven per apoderar-se del meu ésser exclusivament: 
d’una part del meu afecte envers Adela, un desig vague de vida, de felicitat, d’orgull; 
d’una altra em semblava que ella només m’havia donat mostres d’aquell interès 
familiar, plàcid, quasi fred, que es nota entre parents; que les seves confiances les havia 
usat amb mi, com ho hauria fet amb una amiga; que la seva repugnància, vers el seu 
casament, prenia el color de la indiferència pròpia d’una nena educada amb reserva. Li 
havia fet jo alguna confiança tendre? Havien passat les nostres intimitats de ser uns jocs 
puerils? ¿Quin significat podia tenir ni el cultiu de les flors, ni el mutu regal d’alguns 
rams, ni les pintures d’algunes garlandes, ni uns emblemes curiosos però innocents? 
Adela era la meva cosina, i res més; i jo era un dement que demanava a Adela, i a la 
muntanya, i a les aigües, i als vents, una resposta al meu martiritzat interior. Després em 
comparava jo amb el pilot que, abans de demanar a un àngel que li servís de suport a la 
vida, s’havia fet digne d’ell amb la seva constància en l’honradesa i en el treball. Em 
venien aleshores a la memòria les paraules del meu oncle, tan senzillament 
pronunciades, però tan verdaderes i tan penetrants. ¿Havia de pagar jo amb la més 
monstruosa ingratitud uns beneficis inestimables? ¿Podia jo tacar sense horror, ni tan 
sols amb el pensament, la vellesa de l’home venerable que m’havia servit de pare? 

- Fugiré, vaig exclamar, fugiré d’aquests llocs la vista dels quals m’és insuportable. 
Aquí s’acaben els dies de les il·lusions de la meva infantesa. Ja no tornaran més 
aquelles hores fugaces que vaig passar assegut sobre aquestes penyes, abstret, 
meditabund. Aquesta senda l’he oberta jo sobre l’herba. Des d’aquí vaig contemplar 
algun dia els esforços que feien els pobres pescadors per no tornar a la platja sense 
deixar complides les esperances de les seves famílies. En aquest lloc m’ha sorprès no 
poques vegades la lluna quan jo no dormia, ni vetllava, entregat a la vaguetat de les 
meves tristeses. Aquests pins, que ara quasi m’impedeixen el pas, jo els vaig veure 
néixer, que semblaven unes febles plantes; algun dia, que tal vegada em podrien donar 
ombra, jo estaré lluny, massa lluny, per poder-me’n aprofitar. A algú altre la donaran, 
perquè d’alguna cosa serviran; però jo, a qui podré ser útil en la vida? Aquí acostumava 
a descansar, recolzat el meu cap vacil·lant sobre l’herba. Va ser allà, me’n recordo bé, 
on em va sorprendre una tempesta; vaig veure els núvols com s’atreien els uns als altres, 



com demanaven auxili als més llunyans, i aglomerar-se sobre el meu front per fer-me 
por amb la seva veu tremenda; però jo, absort en la seva contemplació i quasi 
endormiscat, no em vaig moure, i vaig tenir el plaer de veure com es rompien i s’obrien 
en mil trossos pels seus propis esforços. ¡Qui em donés la calma dels moments 
deliciosos que en aquest altre lloc vaig passar! Aquí vaig pensar molt en ella, en els 
emblemes que volia presentar-li, en l’explicació dels que d’ella rebia, i sobretot en la 
transformació que en la seva persona anava notant. ¿Qui l’anava embellint 
gradualment? ¿Qui donava a la seva cintura aquell contorn elegant, a les seves galtes 
aquelles roses, als seus ulls aquell mirar tendre, i a la seva veu aquella dolçor que tant 
poder sobre mi tenia? Ja no la sentiré més. I quan estigui entregat a tota l’amargor dels 
meus pesars, quan uns dolorosos records acidin tots els instants de la meva vida, 
debades demanaré a l’ambient del matí que em porti aquells accents que em foren un 
dia tan agradables. ¿On es sentiran aleshores? ¿Qui serà prou feliç perquè cap a ell 
vagin encaminats? 

Capficat amb aquests pensaments m’havia assegut i romania quasi amagat entre dos 
arbusts quan em va semblar que sentia no molt lluny de mi aquella mateixa veu 
estimada per la qual en el meu interior sospirava. Vaig dubtar de si seria una il·lusió i si 
la vehemència dels meus desitjos podia donar nova vibració en les meves oïdes a uns 
ressons ja remots i apagats. Vaig escoltar atentament, i vaig percebre distintament 
passos de gent que s’acostava. Al mateix temps vaig sentir la veu d’Adela, que deia: 

- Des de l’ermita el vaig veure al costat d’aquesta pineda, i no ens portava gaire 
avantatge. 

- ¿Saps, va dir una veu que vaig reconèixer com la de la seva mare; saps que ja no 
m’aguanto dreta, cansada de saltar per aquests barrancs? Vaja, que Manuel té uns gustos 
ben estranys. 

- El que és ara no pot estar molt lluny, respongué Adela; i el guaita de Sant Elm ens 
ha dit que el va veure detenir-se al peu d’aquest turó. 

- Doncs crida’l, va dir la seva mare, o busca’l, i no tardis, que jo m’assec i no faig un 
pas més. 

- Ja que de totes maneres cal que descanseu una estona, va dir Adela, feu-ho aquí, en 
aquesta clariana, sobre l’herba. Deixeu-me que estengui abans aquest mocador. Ara 
seieu-vos, mare; però compte que no us adormiu, i quan jo us cridi responeu-me. Pujaré 
a aquest turó, i si no el descobreixo el cridaré, i de seguida em tindreu al vostra costat. 

- Però fes-ho aviat, que hem de ser a casa abans que el teu pare, el teu oncle i el pilot 
hagin tornat de la seva passejada. 

- Ara mateix, respongué Adela. 
I després vaig sentir la fressa de les branques que la meva cosina anava separant 

mentre pujava per un pendent en el qual en va la seva mare hagués volgut seguir-la. 
Quasi no em vaig poder contenir en saber que anava en busca meva. Al principi vaig 
pensar en fer una volta i sortir de sobte a trobar-la; però després, pensant que al dia 
següent havia d’allunyar-me d’ella per sempre, em va semblar que seria augmentar 
l’amargura dels meus records afegint-t’hi alguns moments més passats entre il·lusions 
delicioses. Amb el rostre caigut sobre el pit, em vaig quedar, doncs, immòbil i 
contemplatiu. ¿Em trauran de sobre, em deia, el pes de la desventura algunes paraules 
compassives més o menys pronunciades a les meves oïdes? El meu destí ja es fa palès. 
No  vull veure-la ni sentir-la; que es quedi aquí amb les seves gràcies, amb el seu 
candor i la seva innocència, ja que estic destinat a respirar un altre aire que el que ella 
respira, i a mirar altres flors que les que a ella li donen la seva aroma. 

En això que ja no vaig sentir res. Es va aixecar un ventet fresc, el que jo tant 
desitjava, i que em va donar molt de consol i alleujament. Jo el rebia amb el cap 



descobert, oferint-li el meu front  enardit. I mentre passava gemegant i fent voletejar els 
meus cabells, em semblava que el món no existia per a mi, i que el meu ésser es 
mantenia estàtic, com si el vent s’emportés, a mesura que anaven naixent, les 
emanacions dels meus pensaments i dels meus dolors.    

No sé quan de temps vaig romandre així, perquè cansat de mirar un mar sense onades 
i un cel sense núvols, vaig tancar les parpelles per escoltar solament les harmonies de 
les brises, que portaven de temps en temps a les meves oïdes algun murmuri  de les 
fulles dels arbres, algun llunyà cruixit  de les branques dels arbusts, o tal vegada el 
galopar a penes perceptible d’alguna pedra que lliscava i que saltant anava a parar al 
mar. A vegades imitava l’aire al voltant meu, ja fos l’eco d’una veu coneguda, o fos el 
moviment agitat dels plecs d’un vestit. Acostumat ja a donar-me a aquestes fantasies 
dels vents, assaboria en silenci la tendra tristesa que en el meu pit despertaven. A la fi 
vaig reclinar el meu cap contra una roca. 

Amb el meu moviment vaig fer cruixir sens dubte alguna altra branca propera, o 
potser la meva nova posició em va fer percebre més sons, ja que a partir d’aquest instant 
em va semblar que tot s’agitava al meu entorn, que els arbusts anaven els uns contra els 
altres, se separaven i tornaven a ajuntar-se amb violència, i fins i tot vaig pensar que 
sentia una mena de sospir profund i comprimit. Vaig obrir els ulls i vaig veure al meu 
costat  Adela, més agraciada que mai, més bella en la seva melancolia, més animada pel 
cansament, i més atractiva per la soledat que ens envoltava. Al nostre costat, i darrera de 
nosaltres, solament es veia la frondositat dels brancatges; sobre els nostres caps el 
tendal blavós de l’horitzó, i als nostres peus, i fins on arribava la vista, la verda catifa 
d’una mar tranquil·la. Diverses vegades la vaig mirar convençut que aquelles mirades 
eren les últimes que podria dirigir-li. 

Sens dubte la tenacitat de la meva atenció, i al mateix temps el meu silenci, i el lloc, 
degueren alarmar-la, ja que de sobte va baixar els ulls, i em va semblar que, espantada, 
feia un moviment per allunyar-se. 

- Què fas aquí? Vine amb nosaltres, va dir-me en veu baixa. 
- Ja no ens veurem més, Adela, li vaig respondre instant-la perquè es deturés. 
- T’anàvem cercant, va afegir ella, esforçant-se per treure’m d’allà. 
- Aquest és l’últim moment de la meva felicitat, vaig continuar jo com si parlés amb 

mi mateix. 
- Digues-me si estàs despert, va dir ella, i no m’espantis amb aquesta manera de 

mirar-me. 
- Adela, vaig dir jo, demà a aquestes hores estaré lluny de tu. 
- Anem, Manuel, que la meva mare ens espera. 
Dient això va començar de marxar; però va ser de manera que, relliscant-li un peu 

sobre l’herba, vacil·là un moment a la vora d’aquell precipici, i hagués anat rodant per 
ell, si amb prestesa no l’hagués jo agafat pel braç. La idea del perill que ella acabava de 
passar, i la febre que em devorava, em van fer oblidar de mi mateix fins el punt 
d’intentar, encara que en va a causa de la seva resistència, de posar els meus llavis en el 
seu front pur. Quan recordo aquesta escena m’horroritzo ara; però ja vaig dir als meus 
lectors que abans de pertànyer al claustre havia pertangut al món. Adela es va aixecar 
precipitadament com si hagués sentit el contacte d’una flama. 

- Mare! va cridar amb veu penetrant i que semblava implorar auxili. 
Jo vaig quedar immòbil, avergonyit i ple d’una torbació profunda. El meu deliri 

havia arribat al súmmum, i retornant de sobte en mi en veure el terror que estava pintat 
en el semblant d’Adela, la vaig deixar anar tremolant i confús. 

Després es va sentir la veu de la meva tia que deia: 
- Adela, Adela, què tens? On estàs? 



- He relliscat, però no és res, mare, va respondre la filla. 
I després, va dir-me en veu baixa, mirant-me indignada: 
- Manuel, ja no t’estimo. 
I la vaig veure que s’allunyava. Però al cap de poc, apiadada sens dubte de la meva 

consternació, i no volent-me deixar abandonat així en aquella soledat, va tornar cap a 
mi, i va dir en veu alta: 

- Veniu, mare; és aquí; ja l’he trobat. 
- Però, on sou que no us veig? deia la meva tia avançant-se. 
- A mà dreta vostra, li responia la seva filla anant i venint com per servir-li de guia i 

com si temés al mateix  algun acte de desesperació de la meva part; agafeu aquest camí. 
- I quin cristià passa per aquest camí de cabres? Vols que vagi a donar de berenar als 

peixos? preguntava la mare sense que això la fes aturar. 
- No mireu al fons, i agafeu-vos a les branques; tingueu cura amb aquest barranc; 

així, veniu, deia la filla. 
- I que fa en aquests llocs l’excomunicat? Va afegir la mare. 
- Dormia, va respondre Adela. 
- Doncs aquest llit d’esbarzers  i espines és còmode per sestejar, digué la meva tia 

acostant-se i arribant on estàvem. 
- T’he de renyar molt, va afegir agafant-me del braç; mireu el noiet! Que no tens llit 

a casa? ¿No pots veure des d’allà el cel com des d’aquí, i això sense perill de rompre’t 
el cap ni de fer-lo rompre als altres? Doncs mira que si aquí relliscaves ¡Verge santa! 
On aniries a parar? Vaja, que mereixes que tothom et deixi per boig, i que ningú et 
pugui veure. 

I veient que jo l’escoltava en silenci sense moure’m del meu lloc, se me va acostar, i 
posant les seves mans sobre el meu cap, va continuar: 

- ¡ Doncs mireu com s’ha posat el cabell, i que pàl·lid s’ha tornat! I el beneit ha 
plorat! Vaja, ximplet, que a la Universitat et divertiràs molt més que nosaltres aquí. On 
has deixat el barret? Ben segur que el vent te se l’ha emportat: si dic que no és possible 
fer carrera amb ell! ¡Jesús, quin geni! Aquí el tens: recull-lo; i anem-nos-en, que es va 
fent tard. 

Em vaig aixecar, vaig agafar el barret, i fent un pas vacil·lant em vaig preparar per 
seguir-les. 

- Estic que encara dorms, va dir la meva tia; anem, desperta i estira’t bé primer, no 
sigui que te’n vagis voltejant per aquests barrancs. 

A tota aquesta expansió de tendresa de la meva bona tia només responia jo amb 
monosíl·labs, o amb algun moviment de cap, o fent el que ella m’insinuava. Sabia que 
era indigne de semblants mostres de bondat, i avergonyit de mi no m’atrevia a aixecar 
els ulls. La mirada d’indignació que m’havia dirigit Adela, i les paraules amb les quals 
em va expressar que havia perdut la seva estimació, em semblaven una decisió tan justa 
com terrible. Al mateix temps posava el segell a la meva confusió la generositat amb 
què es comportava amb mi, la noblesa de la seva ànima amb la qual semblava oblidar 
davant de la seva mare el greuge rebut, i l’interès compassiu que la va impel·lir a no 
abandonar-me en aquell fatal moment. Jo la seguia tremolant. Una vegada vaig tenir el 
valor de dir-li, amb veu a penes perceptible, si podia esperar el seu perdó; però es va 
girar d’improvís donant a entendre que no m’havia sentit; i des d’aleshores es va 
mantenir caminant al costat de la seva mare, fins i tot en els passos més difícils. I quan 
algun caminoi era tan estret que l’obligava a renunciar al seu propòsit, si em veia 
darrere la seva mare, ella passava endavant, procurant sempre col·locar-la entre 
nosaltres dos. 



- Molt callats esteu, ens digué la meva tia quan estiguérem prop de l’ermita de Sant 
Elm; mai no us havia vist tan seriosos i taciturns, i crec que aquest cansament, que 
anomeneu passeig, no ha de ser bo per a cap dels tres. Us puc dir que vaig sortir de casa 
molt lleugera i hi tornarà molt pesada. 

- Realment també em sento cansada, mare, va respondre Adela. 
- No et vaig dir jo que no t’enfilessis per aquella maleïda serra?, va replicar la meva 

tia; i a la fi i al cap ¿què has guanyat despertant en Manuel? Aquí el tens que va 
caminant tan adormit com quan el vas trobar; i, després de l’angúnia que per ell vam 
passar, ja veus el poc cas que fa de nosaltres, ja que ni tan sols s’ha dignat de dirigir-nos 
una paraula. 

- Us prego que em perdoneu, ja que aquesta tarda tinc el cor molt oprimit, vaig dir 
mirant la mare, però dirigint-me evidentment a la filla. 

- Perdonat quedes, fill meu, va dir-me la meva tia, ja que tan tendrament ho acabes 
de demanar. 

Un darrera l’altre pujàvem aleshores per una estreta senda, que conduïa al petit turó 
on està situada l’ermita de San Elm. Adela venia darrera de la seva mare. Vaig deixar-
les passar i vaig dir a la meva cosina: 

- Perdó Adela, perdó. 
- A Déu li has de demanar, no a mi, em va respondre. 
- Ja hem fet el més difícil del camí, vaig dir a la meva tia en arribar a Sant Elm; ara el 

camí és menys aspre i va costa avall: si m’ho permeteu em quedaré aquí fins l’hora de 
sopar. 

- Res no se`t pot negar, em va respondre, quan ho demanes amb tan bones maneres. 
Però procura ser puntual. 

I vaig veure com s’allunyaven sense que Adela es girés per mirar-me. 
 
            

 
 

CAPÍTOL XI 
L’ermita de Sant Elm.- Records de la meva pàtria. 

El ram d’Adela 
 

Des del terraplè de l’ermita de Sant Elm es descobreixen per totes bandes unes 
perspectives admirables. Fins aquest dia m’havien semblat delicioses; però ara les 
mirava amb indiferència, o més ben dit, no les veia. Em considerava un home que en 
donar els primers passos per la vida, en lloc d’agafar un camí segur i sòlid, m’havia 
ficat en un fangar infecte, en el qual els mateixos esforços que pel bé de la meva 
salvació feia, només servien per enfonsar-me més i més, i perdre’m. En va aquella tarda 
havia volgut estar sol, i havia anat a col·locar-me entre uns precipicis en un lloc agrest i 
no freqüentat per ningú; en va vaig voler evitar la presència d’Adela, no responent a la 
seva veu quan vaig sentir que anava en la meva busca: era tal la força de la meva 
desventura que no podia evitar que els altres interpretessin malament les meves bones 
accions, i al mateix temps m’impel·lissin voluntàriament a cometre’n altres de dolentes. 
Per què va haver de buscar-me Adela? ¿Per què de sobte se’m va posar davant i enmig 
de la soledat em va presentar més bella que mai la rosa de la seva bellesa? No defugia jo 
de mirar-la? No m’havia fet el sord als seus encants malgrat l’interès que per a mi 
tenien?  - Ah! Vaig exclamar aixecant la veu, sóc l’home més desgraciat que la terra 
sustenta.  



Jo creia que estava sol, però girant-me vaig veure davant meu un home, dret, amb els 
braços caiguts, que m’estava mirant fixament. Era el vell vigilant de Sant Elm, amb el 
qual algunes vegades conversava en aquest terraplè, i a qui no coneixia per altre nom 
que el d’avi. 

- ¡Pobre noi! em va dir tot rient. 
- Han tingut sort avui els pescadors, avi? Li vaig preguntar dominant la meva 

sorpresa. 
- Pel que es veu, em respongué, n’han tingut una mica més que tu, ja que no es 

queixen. 
- Deixaré aquestes terres, avi, li vaig dir. 
- I per això et dius desgraciat? ¿No les deixava cada dia el teu pare per arriscar-se a 

uns perills que tu no correràs? 
- ¿Vàreu conèixer el meu pare? 
- Fa vint-i-sis anys que el vaig conèixer per un valent, aquí mateix on et veig a tu tan 

acovardit. 
- I com va ser això? Expliqueu-m’ho, avi. 
- Va ser un dia memorable per a aquest terraplè  i per a tota aquesta comarca. 
- Un dia memorable dieu? 
- Et penses que sempre ha estat aquest lloc quiet i pacífic com ara? Per a tots hi ha 

hagut les seves tempestes, abans i després de les bonances, amic desgraciat. 
- Mai no m’havia parlat d’això, avi. ¿Dieu que aquí hi ha tingut lloc algun fet 

memorable en el qual es va trobar el meu pare? 
- I va ser en un dia serè com el d’avui, només que feia un fred intens, per bé que ni el 

teu pare ni jo no el vam sentir. Era el 31 de març de 1795. Fes comptes i veuràs que la 
data és de fa vint-i-sis anys com t’estic dient. Exacte, vint-i-sis anys i alguns mesos. ¡I 
em sembla que va ser ahir! El temps va que vola, amic. Aleshores el meu cap estava 
més poblat, i les meves cames més fermes. Crec que en les sis hores que va durar el 
combat vaig pujar de la platja aquí, i vaig tornar-hi a baixar cinquanta vegades pel cap 
baix. 

- HI va haver, doncs, un combat? 
- No un, sinó vuit. 
- Vuit combats en sis hores, avi? 
- Vuit, i cadascun, si així es pot dir, més vigorós que l’anterior. Com dic, devien ser 

les vuit del matí; el teu pare estava assegut aquí amb la cara girada cap a llevant. 
- El meu pare dieu? 
- Encara no ho era, però aleshores ja coneixia la teva mare, amb la qual més endavant 

es va casar. Jo em passejava distret. Antoni, va dir-me, veieu allà un vela reial? 
Anomenàvem els vaixells de guerra veles reials. La veig, vaig respondre, però més 
lluny en veig més d’una: en veig tres, quatre, sis, nou. Són nou les que veig. És una 
esquadra. La vela que va davant, va dir ell, és espanyola. La segona, vaig dir jo, no ho 
és; la tercera tampoc: totes són tricolors fora de la primera. I els vuit vaixells tricolors, 
va dir ell, persegueixen l’espanyol; no hi ha dubte, l’estant caçant. Hisseu la bandera, 
Antoni. I em va ajudar a hissar-la. Ja ens ha vist, va dir al cap d’una estona, i demana un 
pràctic. Dient això, va marxar precipitadament. No havia passat un quart d’hora quan 
vaig notar en el port un moviment inusitat. En van sortir algunes llanxes i poc després el 
vaixell espanyol va virar de sobte i va posar rumb cap elles. No va tardar molt de temps 
en acostar-se, i precedit de les llanxes va entrar amb una majestuositat, vaja, que era  
cosa de mirar i admirar la netedat del seu casc, la brillantor de la seva artilleria, i la 
gallardia de la seva arboradura. Aquí es va col·locar, al mig del port, que poques 
vegades s’ha vist tan honorat, presentant una banda a la boca; aquí, a cosa d’un tret de 



pistola de la platja. Quin vaixell, amic ! S’anomenava el Montañés, i el nom li venia a 
mida, situat com estava entre dues muntanyes. Era un vaixell de vuitanta canons i no sé 
quantes centes de places. 

- I es va salvar? 
- Havia fet el primer pas per salvar-se. El teu pare li havia servit de pràctic. 
La platja es va omplir de gent: algunes barques de pesca s’acostaven al navili, es 

posaven al seu costat, i després anaven a situar-se a ambdós costats del port, enmig de 
les roques. I tot es feia en silenci, com quan es treballa  amb esforç i de bona gana. El 
teu pare, que era el millor pilot de la vila, ho dirigia tot, donant consells al capità del 
vaixell. 

- I després? 
- Estic pensant que vas malament de no seguir la carrera del teu pare. No dubto que 

serà una professió honorable la d’advocat; però, per cada pilot que hagi tingut poca sort, 
trobaràs cinquanta advocats que a penes guanyen pel pa que mengen. 

- I què va ser del vaixell? 
- Amb part de la seva artilleria es va augmentar  la de la bateria del moll. En menys 

de mitja hora van pujar i van col·locar en aquest terraplè, aquí on som, dos canons del 
vint-i-quatre. Amb l’escorta va venir el teu pare en qualitat de comandant d’aquest fort. 
Fets de pressa i acabats tots els preparatius, va tornar la nostra atenció al mar. Els vuit 
vaixells enemics, veient el nostre dirigir-se cap a terra, dubtaren de seguir-lo, creient tal 
vegada que, desesperant de poder-lo salvar, el capità aniria a embarrancar-lo. Però, 
després, veient-lo prendre posició i desafiar-los des d’allà, es van anar acostant a terra. 

- Tots vuit? 
- Veuràs com va anar l’esdeveniment. Van venir una darrera l’altra. Feien dues 

virades, i a la tercera començaven a sortir per la punta de les Forques, allà davant, junt 
al molí de vent, i amb poca vela, pausadament creuaven per davant del port, fent ploure 
sobre la vila, i la bateria, i el Montañés, i aquesta ermita, una granissada de bales, de 
granades i metralla. Però això t’he dit que foren vuit les defenses, Els nostres dos 
canons eren els primers a disparar. El teu pare donava la veu de foc en veure la punta de 
la proa d’un enemic, i com que totes seguien el mateix camí, cap de les nostres 
salutacions es va perdre. Després de nosaltres disparava la bateria del moll, i finalment 
començava  el Montañés una espècie de foc granejat que no parava un moment mentre 
passava l’enemic, fent retrunyir aquests entorns d’una manera espantosa. Les barques 
canoneres tampoc dormien, de manera que el port, i la muntanya, les roques i la platja, 
tot semblava eriçat de boques de foc per defensar el pavelló del Montañés. Aquells que 
d’entre els vaixells enemics menys avariats van quedar, van tornar a creuar el port per 
segona vegada, amb l’intent, pel que es va veure, de voler capolar el nostre si no podien 
aconseguir que arriés la bandera. Van ser dos els que creuaren a la vegada, que quasi es 
tocaven i anaven molt a poc a poc. Allò sí que va ser un infern. Andanada va, andanada 
ve, i no es veia res més que fogonades i fum, i les topades dels enemics que semblava 
que anaven caminant sols per sobre dels núvols. Les bales feien uns xiulets horribles. 
Mil trenta-dos trets va fer aquell dia el Montañés, i compte que hi va haver qui els va 
comptar un per un, sense els quaranta que va fer aquesta bateria, i cinquanta-quatre la 
del moll. A la fi ens varen ensenyar la popa els enemics, i nosaltres vam cridar molts 
vives, i des d’aquí vam continuar disparant i fent gala del nostre triomf. No obstant, 
després es van sentir alguns plors. 

- I doncs! I va haver moltes desgràcies? 
- Només n’hi va haver una en aquesta bateria. Una bala va fer saltar en mil trossos 

aquella pedra de l’angle de l’ermita: així s’ha quedat. Vam sentir un ai!, això va ser al 



principi del combat, però ningú no va abandonar el seu lloc. Només en cantar victòria el 
teu pare va caure ensangonat entre els meus braços. 

- El meu pare!  
- Sí, el teu pare, el que havia preparat la defensa, el que tot ho havia disposat i 

ordenat, el verdader salvador del Montañés; així veuràs, amic meu, com ho paga el 
món. Un altre se’n va emportar la glòria; el teu pare la ferida: aquesta fou la pensió que 
va obtenir, aquesta la creu que li van donar. Aquest banc en el qual tu t’asseus cada dia, 
i aquesta terra que trepitges, els va esquitxar la seva sang. No et giris per plorar; tens 
motiu per fer-ho davant de tothom, ja que vas perdre un pare que valia molt, molt 
valent, i sobretot, molt home de bé.  

- És veritat, vaig dir en el meu interior; va ser molt honrat; i jo què sóc? 
- Per això l’estimàvem tots. Però qui més el va estimar va ser la teva mare. ¡I quina 

bona parella que feien els dos! Fins i tot ja de casats la tractava ell amb un mirament... 
Bé que s’ho mereixia ella, que pel seu amor va voler-lo seguir en els seus viatges, i això 
li va ocasionar la mort. Però ¿què et passa amiguet? A què vénen aquests plors? Va, 
assossega’t, que aquí veig a venir la criada de la teva tia. Sí, és ella, i porta el ram que 
per a l’altar de l’ermita acostuma d’enviar-me la teva cosina tots els dissabtes. ¡Un bell 
ram m’envia avui! 

- Un ram! Vaig exclamar com si tornés en mi. 
- ¡I quines flors! Va dir el vigilant; vaja la teva cosina és la primera en cultivar-les, i 

les fa tan boniques que semblen una benedicció de Déu. No et dic res de les que envia 
avui. La vostra criada és boja; ¡Com corre costa amunt! És un ram de clavells. ¡Mira 
que cauràs, ximpleta! Què estàs dient? No et sento. Si és aquí el senyoret? Aquí està 
assegut. 

- Em crida a mi? vaig dir. 
- Ja el veig, va dir la jove: m’han dit que li ensenyés el ram abans de donar-vos-el a 

vos, avi, perquè miri si li sembla bé. 
- Qui t’ho ha dit? li vaig preguntar quan va haver arribat al terraplè. 
- Doncs qui ha de ser? Com estic de cansada! Respongué la jova asseient-se sense 

cerimònies. Em deien que anàveu a tancar l’ermita, i que era cosa d’afanyar-se: no, que 
no m’he afanyat! I dues vegades he caigut de morros; però, senyor Manuel, ja veieu que 
el ram està net: mireu-lo. 

Vaig agafar el ram i el vaig examinar: el formaven molts clavells vermells, i cap de 
groc; i entre ells hi havia barrejades algunes flors de taronger. Els clavells eren naturals; 
les flors de taronger eren artificials. A la part més alta del ram hi vaig veure una molt 
petita branca d’olivera al costat d’una flor de taronger, i al costat d’aquesta una 
branqueta de pi tombada. Els clavells no tenien significat, perquè mentre n’hi havia al 
jardí se n’enviava cada dissabte algun ram a l’ermita. Però, per delicadesa sens dubte, 
havia deixat de posar-hi clavells grocs, símbol del menyspreu. El pi denotava el meu 
atreviment contra la flor de taronger, és dir, contra la puresa. Però la mateixa flor de 
taronger, veient al seu costat tombat l’atreviment, és dir, jutjant-me penedit del meu 
atreviment, em presentava la branqueta d’olivera, símbol de la pau, de la concòrdia, de 
la clemència. 

El meu cor em donava salts en el pit; se’m va fer un nus a la gola, i tornat el ram a la 
jove, a penes vaig poder dir-li que estava bé. 

- Com que vos els fèieu els altres dissabtes, va dir ella en rebre’l, la senyoreta va dir 
que us l’ensenyés abans de donar-lo a l’avi. La senyora deia que no estàveu per rams; 
però la senyoreta va insistir que us l’ensenyés, i em va dir que us trobaria aquí o per 
aquests voltants. Si no ha tornat a adormir-se, deia la senyora; i si dorm treu-li el barret i 
deixa’l dormir. Però la senyoreta va dir que us despertés, i que seria una crueltat deixar-



vos adormit, ja que podríeu caure al mar i no es parlaria més de vos. Però aquí teniu el 
ram, avi, que jo me’n vaig amb el vostre permís, o sense ell si no me’l doneu, als meus 
quefers. 

-Ves-te’n amb Déu, silenciosa, va dir el vigilant agafant el ram, i una altra vegada 
procura de no besar el terra, o al menys neteja’t la pols que amb el petó te s’ha enganxat 
al nas i a la barba. 

- Gràcies, avi, va dir ella netejant-se el davantal.¡Bon sermó m’hauria emportat si la 
senyoreta se n’hagués adonat abans que vos! Moltes gràcies.  I quins bons aires que 
corren per aquí! Quina vista! Veritat, senyoret? Estareu molt divertit aquí, avi. 

- Més alegra estaràs tu, li va respondre el vigilant, i molt més divertida quan vegis 
que te s’ha tornat carbó pur el que has deixat al foc per al sopar. 

- Aquesta vegada us equivoqueu, avi, va replicar ella, perquè la senyoreta cau de tan 
bona, i m’ha dit que per tal que no deixés per aquests verals adormit el senyoret, i 
perquè us entregués el ram a temps abans que es tanqués l’ermita, encara que després 
tardés molt, que confiés en ella, que ja cuidaria del sopar, de l’amanida, de les postres, i 
fins i tot de posar la taula. De manera que encara em queda temps per resar una salve. 

Dient això es va acabar de netejar la cara, va entrar a l’ermita, i sortint poc després, 
ens va donar les bones tardes, i se’n va anar. 

- Saps què penso? em va dir el vigilant, però s’ha de quedar entre els dos i és una 
confiança que no tindria amb un altre. 

- Parleu amb tota seguretat, avi, vaig respondre, doncs segueixo la vostra màxima 
que no ha de sortir per la nostra boca el que l’amic fa entrar per les nostres oïdes. 

- Ho dic, va afegir ell, perquè sentiria que renyés  aquesta bona noia, que no té altre 
defecte que el de ser una mica esbojarrada. 

Va entrar a l’ermita, i traient el ram, i ensenyant-me’l, va continuar: 
- Digues-me en consciència a què ve aquesta branqueta de pi; encara la d’olivera, 

passi: ¿no et sembla que en la primera caiguda que va dir la noia que havia fet li va 
caure una flor, i veient-la masegada va posar en el seu lloc la primera branca d’olivera 
que va trobar; i en la segona caiguda va perdre una altra flor, i la va substituir per una 
branqueta de pi, i encara aquesta, en la seva torbació, la va posar del revés? 

- Quasi, quasi es creïble, vaig contestar. 
- Doncs mira, si no t’ho has de prendre malament, traiem les dues intruses, i deixem 

el ram com Déu mana, i com sens dubte el va deixar la teva cosina. 
Vaig treure les branquetes i em vaig acomiadar del bon ancià. 
 

 
    CAPÍTOL XII 

 La meva conversa amb el pilot 
 

Em perdona, deia jo dirigint-me al domicili dels meus benefactors; em perdona amb 
tota la delicadesa de la qual només és capaç la seva ànima. No ha pogut resistir a la idea 
d’abandonar-me a una lluita cruel amb la meva desesperació; s’ha compadit de la meva 
sort, i ha oblidat els seus greuges. El seu perdó em torna, no a la vida que per a mi ja no 
té encants, sinó a la meva pròpia estimació, sense la qual la vida em seria insuportable i 
odiosa. Al menys ara, entregat a la meva melancolia, no sento sobre mi el pes de la 
degradació; i si, a semblança del salze, del qual deia Adela que era el meu emblema, 
inclino el meu cos i les meves mirades a la terra demanant-li un descans,  és solament 
perquè l’horitzó no m’ofereix cap esperança falaguera, i és per a mi negre i totalment 
encapotat.  



M’havia inspirat aquesta última idea la vista del salze, del qual ordinàriament 
acostumava jo de desprendre algunes fulles, en tornar de l’ermita de Sant Elm. No vaig 
tenir valor per asseure’m a la seva ombra com ho havia fet tantes vegades, i dret al seu 
costat em vaig aturar uns instants contemplant el rierol les aigües del qual lliscaven 
besant el seu tronc. El suau murmuri que aquestes produïen, era per a mi preferible a la 
música més tendre, perquè tenia la virtut d’endormiscar els meus dolors. Algunes 
vegades vaig dubtar en escoltar-lo si l’aigua té també el seu crit d’ira en els bramuls del 
torrent, la seva veu de tristesa en el gotejar lacrimogen de la pluja, i el seu accent patètic 
en els murmuris dels rierols solitaris. Tot em parla, deia jo, i res no em respon. 

Estant en aquesta actitud vaig veure venir cap a mi el pilot. 
- Dóna’m aquests cinc, em va dir amb la seva franquesa acostumada prement-me la 

mà que maquinalment li vaig donar; si tornes a casa t’acompanyaré, ja que tinc ganes de 
parlar una estoma amb tu. 

- A ella torno i crec que trobaré ja el sopar a taula, li vaig dir una mica alarmat pel 
seu preàmbul. 

- Ja saps, cosí, va continuar, que estic cansat de manejar obencs, dels meus temors de 
desarborar a cada pas, i que algun pal no desatraqui bé i em desfoni el vaixell. Vaig 
determinar, doncs, tornar a terra ferma, per la qual cosa vaig posar els meus fanals de 
proa, i en qualsevol moment tocaré fons. Ara bé, abans d’abandonar l’obra morta, tan 
combatuda per l’onatge, voldria que m’ajudessis a reconèixer l’obra viva en al qual vull 
sepultar-me i passar els meus dies. 

No vaig poder fer altra cosa que mirar el meu interlocutor, i de baixar tot seguit els 
ulls a terra, arronsant-me d’espatlles. 

- Després em comprendràs, va afegir el pilot: no ignores que,navegant en paratges 
desconeguts, si volem seguir el rumb com correspon i evitar un  encallador, hem d’anar 
sempre amb la sonda a la mà per esbrinar el fons. Doncs en aquest cas em trobo jo, i el 
més dolent és que no tinc ni la sonda ni l’escandall   convenients, i no obstant necessito 
que algú m’expliqui com he de bracejar si no vull encallar-me. 

Aquesta vegada no em vaig arronsar d’espatlles, ni vaig mirar el pilot, acontentant-
me  de fer amb el dit polze dret una creu sobre els meus llavis.  

- En fi, va dir el pilot, serà millor que deixi de banda els termes marins i adopti el 
llenguatge terrestre si vull que m’entenguis. La culpa haurà estat meva per no haver 
encertat a explicar-me bé, doncs ja sé que alguna cosa entens de les veus del mar; i 
altres vegades, usant-les jo, m’has entès perfectament. Però anem al cas. I primer 
promet-me que em parlaràs clar, i diràs al pa pa, procedint amb mi amb ingenuïtat i 
franquesa.    

- Ho prometo, li vaig respondre, i és fàcil que ho compleixi, ja que de veritat no sé 
com podria disfressar els meus sentiments, encara que ho volgués.  

- En aquest cas, va dir ell, parlaré amb tu senzillament i de manera planera. Sé que 
ets per Adela alguna cosa més que un cosí. 

No sé si la meva cara es va posar pàl·lida; però sí que un fred interior va circular pel 
meu cos  amb una rapidesa extraordinària. No obstant, no vaig aturar el pas ni aixecar 
els ulls del terra, ni vaig obrir la boca. Em semblava que qualsevol moviment meu faria 
traïció a la meva ànima, i desitjava en aquell moment tenir la insensibilitat de la pedra. 

- Sé que ets per a ella un germà, va continuar el pilot al cap d’una bona estona.. 
Sentint això, crec que el meu terror intern es va esplaiar rompent tot jo en una suor 

de gel. Però tampoc no vaig tenir valor per recolzar ni amb una afirmació senzilla el que 
acabava de sentir. 

- Doncs bé, va afegir, un germà sap, o coneix, o si més no dedueix els sentiments de 
la seva germana, ja que no li han de faltar indicis per endevinar el camí que segueixen i 



els passos que donen la seva voluntat i el seu cor. Digues-me, doncs, si creus que la teva 
germana pot ser feliç unint la seva sort a la meva. 

- Crec, li vaig respondre sense titubejar, perquè d’una altra manera no li hauria pogut 
contestar, crec que teniu mitjans per fer-la feliç. 

El pilot va romandre alguns instants silenciós, esperant tal vegada que jo m’allargués 
explicant la meva resposta. Però veient que jo donava per totalment contestada la 
pregunta, replicà a poc a poc: 

- Lacònica és la teva resposta, i en part satisfactòria per a mi, ja que si posseeixo 
mitjans que condueixen a la seva felicitat, és natural que els utilitzi, i que d’aquesta 
manera aconsegueixi el que anhelo. Però també em diu la teva resposta que si jo he 
d’usar uns mitjans que facin la seva felicitat, és clar que ella de moment no serà feliç, 
doncs necessitarà que la hi facin. Ho creus així? 

- No; crec que ella ha de ser feliç tot seguit, evidentment. 
- Tu has llegit molt, Manuel, i saps esquivar la resposta. Jo seré més franc amb tu. 

Des de la teva desgràcia he tingut entrada lliure a casa vostra. Contínuament veia Adela, 
i ella estava afable i riallera amb mi, amb unes atencions plenes de delicadesa. La seva 
laboriositat, els seus modals i la seva modèstia, deixant de banda les seves qualitats 
naturals, em tenien encantats els ulls i submisa la voluntat. No li vaig dir una paraula de 
les meves intencions. Però ¿voldràs creure que des que les coneix adverteixo en ella 
respecte a mi un canvi complet? Ja no em somriu; tremola quan m’hi acosto; veig el seu 
rostre tan aviat pàl·lid com enrojolat, i la seva mirada fixa en el sòl m’indica una nena 
submissa i resignada, però no contenta com altres vegades l’havia vista. Si el meu bon 
tracte, la meva tendresa  i la meva submissió han de fer-la feliç, donaré per ben 
emprades totes les hores de la meva existència que des d’avui destino per aconseguir 
aquest objectiu. Però, Manuel, aquest se’m partiria, va dir assenyalant el seu cor, si ni 
amb popa tancada, ni a punta de bolina, ni a tot drap, ni rissat, no em fos possible de 
navegar amb esperança d’assolir la seva joia. Però això t’he demanat una resposta 
franca i amistosa, la que no m’has donat. 

- Mereixeu ser molt feliç, li vaig respondre sense ser capaç de contenir-me, i ella us 
en farà. 

- Ho dius amb tota l’ànima? 
- Amb l’ànima ho dic. 
- Gràcies, Manuel, va dir-me estrenyent-me la mà afectuosament. Ara he de dir-te un 

altra cosa. Sé que els que assistiu a les aules teniu a vegades alguna confiança a fer a 
algun amic. En tal cas, dirigeix dues paraules al teu germà, que mai no et faltaran 
mastelers de respecte. 

- Gràcies, li vaig dir jo en el moment que ja ens trobàvem davant de la casa del meu 
oncle, on vaig pujar tot seguit. 

 
 
Agustí Calvet “Gaziel” 
 
         UNA VILA DEL VUIT-CENTS 
            III- Una petita Edat d’Or 
 

 
Durant tot el darrer quart de segle XIX, a Sant Feliu encara ningú no sabia que 

existissin les classes socials —aqueixes classes socials que després han donat i donaran 
tanta feina. Hi havia rics i hi havia pobres, això sí, com n’hi ha hagut i n’hi haurà 
sempre. Però rics i pobres convivien tan bé, que tot plegat formaven com una mena de 



germandat humana, on l’ésser ric o pobre, era com ésser alt o baix, ros o bru, esquerp o 
simpàtic —i res més. 

Aquell recó de món tenia llavors, sense haver-ho cercat ni merescut (val a dir-ho), 
gairebé el monopoli d’un gran producte natural: el suro. De suro no n’hi ha pas a tot 
arreu, com a primera vista sembla. I d’alzines sureres que donin bones qualitats 
d’aquesta matèria prima, flexible i impermeable, encara n’hi ha menys. En tot Europa 
no es fa suro bo més que a Catalunya, a Extremadura, a Andalusia i a Portugal, 
comarques sureres per excel·lència, de les quals una part de l’Africa del Nord ve a ésser 
com una mena d’annex. La gent de Sant Feliu de Guíxols, de Palamós, de Palafrugell, 
de Llagostera i de Cassà de la Selva, era pràcticament la mestressa d’un fruit de la terra 
que començava a ésser conegut i cobejat universalment, i tan experta a manipular-lo, 
com a vendre’l. Tota la costa catalana que després havia d’anomenar-se la Costa Brava, 
vivia, doncs, alegrement del suro, i una mica també de l’agricultura de conreu i de la 
pesca. Allí no hi havia pobres ni forasters. No existia la misèria. 

L’organització de la indústria i el comerç del suro era encara francament patriarcal. 
Els amos, antics tapers o descendents de tapers, eren treballadors més dotats, gents de 
cap viu, que havia sabut pujar del no-res, a força d’enginy i d’estalvis, però 
absolutament semblants als senzills obrers, com ho és una cirera grossa a una de petita. 
La república surera venia a ser, a escala infinitesimal, una imatge no copiada, sinó 
paral·lela i autèntica, de la dels Estats Units d’Amèrica. Les arrels de l’una i l’altra eren 
treball i democràcia. La república dels suro tenia, però, a més, uns tocs d’ironia i de 
dolce far niente, de pura saba mediterrània. 

Patrons i obrers, rics i pobres, fraternitzaven perquè sabien viure, i sabien viure 
perquè la vida era fàcil. Els obradors on els taps es feien a mà, eren un model 
d’humanitat laboriosa i feliç, plens a tothora de cants i rialles, d’acudits i facècies — 
amb l’amo enmig de tots, treballant com un altre, inter pares. Era senzillament 
enternidor. El meu pare, mort a la vora dels vuitanta anys, en les seves darreries encara 
mostrava amb orgull la fonda nafra que en el palmell de la mà drta li deixà maraca una 
ferida de la seva joventut, quan per descuit va clavar-se l’esmolada ganiveta amb què 
llavors arrodonien els taps.  

A la fàbrica del meu pare, que era paret mitgera de casa nostra, sovint destapaven 
caixons d’ampolles dels millors xampanys de França, i no pas per beure’l —tot seguit 
l’abocaven a una galleda i el llençaven després al carrer, com si fos aigua bruta, sinó per 
comprovar la qualitat del tap servit al colliter. I gairebé cada setmana l’operació 
acabava de la següent manera: obrien unes ampolles més, de les millors; compareixia, 
com per art d’encantament, una grossa i flairosa llonganissa, acompanyada de formatge, 
galetes i Biscuits francesos; i tothom, des del meu pare fins al que traginava les 
galledes, menjaven i bevien en santa pau i alegria, com a veritables companys, contant-
se dites i passades més picants que el Roquefort. No sé pas les vegades que em varen fer 
fugir, perquè jo no havia d’escoltar-les! 

Però vingueren els alemanys a Sant Feliu atrets i com envescats per aquell paradís 
mediterrani. Vingueren plens de saviesa, de mètode, de tècnica i de sistema. 
Complicaren en aquella indústria tan elemental, tan humana, la Química, la Física, la 
Mecànica, l’Economia Política, i no sé quantes coses més, misterioses i imponents. I, 
com és natural, ho varen engegar tot en orris... 

Abans d’aquest desastre, que va ser com el tast de la poma en el verges del Paradís, 
quan jo era petit no hi havia a Sant Feliu més escola pública que la municipal, i a ella 
anàvem a parar tots els nois de la vila, pobres, menestrals i rics. Jo vaig aprendre de 
llegir amb els fills dels llauners, fusters, sabaters i patrons pescadors del poble, barrejats 
amb els dels fabricants, metges, notaris i banquers. Tots havíem de passar per les 



mateixes baquetes, que era la temuda palmeta d’un mestre vell i bonhomiós, anomenat 
Don Pablo. I un dels encisos únics que avui encara té per mi Sant Feliu —encís tan 
extraordinari com si fos la deixa d’una Edat daurada, que no es veurà mai  més—, és 
que en anar jo pels carrers i places de l’antiga vila, en entrar o sortir de les seves cases i 
botigues, a cada moment en topo amb homes de condició modesta —un ataconador, un 
agutzil, un estanquer, un pescador, un barber—, amb el cap ja gris o blanc, com jo 
mateix, després de tantes voltes com ens ha donat la vida. I en veure’m aquests homes 
em tutegen, amb una llum de simpatia als ulls que no es pot confondre amb cap altra; i 
em diuen: “Hola, noi!”, exactament com fa més de seixanta anys, quan ens trobàvem a 
la porta d’estudi, o quan sortíem de la classe de pàrvuls (els “caganers”, que en deuen, 
segurament amb motiu), després d’haver cantat aquella marxa ritual que en exigia 
diàriament el senyor mestre:  

 
Vamos, vamos, compañeros, 
vamos, a jugar: 
que los ninos que trabajan, 
también deben descansar. 

 
  

 
 Pocs anys més tard començaren d’instal·lar-se a Sant Feliu alguns professors 
particulars, per als nois de cases bones, que trobaven ordinari d’anar a l’escola pública 
municipal. Sobrevingueren instituts religiosos, fundadors de col·legis dits moderns. I ja 
s’espatllà la cosa. Aquella petita i meravellós Edat d’Or ràpidament va esfumar-se.   



Joaquim Pijoan 
 

La biblio, el meu refugi, la meva llibertat 
 
13 de desembre de 1978 
  

Recullo el llibre que tinc a mig llegir, Converses amb Goethe, de J.P. 
Eckermann, i m’instal·lo en una de les taules de la gran sala gòtica de la biblioteca. El 
silenci i la temperatura agradable són uns bons companys de viatge per a la meva 
particular aventura de lector sense finalitat. Al carrer fa una fred humida, tenim un 
desembre plujós i més fred del que és habitual a la ciutat del perdó. He divagat pels 
carrers del Carme i de l’Hospital fent temps, tot esperant que obrissin la biblioteca, hi 
vinc des de finals de setembre, n’he fet el meu refugi, a l’espera de fer l’examen 
d’ingrés a l’escola de Belles Arts de Sant Jordi que ara han convertit en facultat 
universitària. Davant meu hi seu i llegeix un voluminós llibre un home d’una certa edat, 
que també ve cada matí, té una pinta de pòtol il·lustrat que impressiona, i que em porta 
a imaginar què serà de mi d’aquí trenta anys, cas que els visqui, fent aquest camí tan 
incert que m’he proposat de fer. Millor no pensar massa, però l’observo dia rere dia, el 
meu misteriós company de fatigues, vestit pobrament, i el veig com un far que em 
senyala la ruta dels Mars del Sud que com un Gauguin extraviat em disposo a seguir:  

 
Diu una antiga veritat que aquelles coses en les quals ens ocupem amb interès 

durant el dia sovint ens escometen també de nit en somnis; no és, per tant, res d’estrany 
que els primers anys que seguiren la mort de Goethe, en els quals cada dia retornaven 
en mi, amb extraordinària vivacitat, el seu record, els meus somnis em portessin de nit 
també sovint la seva imatge. I, certament, solia veure’l com si fos viu, hi sostenia tota 
mena de converses, i me n’acomiadava sempre amb la joiosa convicció que no havia 
mort. 
  

Dilluns, 14 de novembre de 1836,  
J.P. Eckermann 

 
 
13 de juliol de 2025 
  

El concert per a piano i orquestra número 1 de Chopin m’acompanya la solitud 
volguda d’una tarda qualsevol en aquesta terra empordanesa de paisatge i boscúries 
selvatanes. Tinc el kindle a la mà i repasso els llibres que conformen la meva biblioteca, 
dels llibres de paper acumulats durant els anys d’anar pel món no n’he conservat cap, no 
tinc esperit recol·lector, i, menys encara, no sóc col·leccionista de llibres ni de cap 
objecte curiós, no acumulo res. Em puc permetre, però, de tenir la meva biblioteca 
particular, no renuncio a la meva llibertat, i contràriament al que es podria pensar per 
l’edat escandalosa a què he arribat, no sóc un nostàlgic de la galàxia Gutenberg. Des del 
primer moment, fa 15 o 20 anys, m’és difícil precisar-ho, vaig ser un fidel convers de 
l’era digital. La vista, baquetejada pels anys, se m’havia cansat, i la possibilitat de llegir 
amb una mida de lletra adaptada a les meves necessitats, va ser un factor determinant 
per passar-me al format digital. S’hi va afegir la possibilitat de portar, amb un simple 
lector, tota una biblioteca. No és la d’Alexandria, però poc se’n falta. I les condicions 
econòmiques d’Amazon les trobo enraonades i assequibles a les meves possibilitats. 
Amb la pintura, l’altra passió de la meva vida, no he passat de ser un vulgar diletant. La 



llibertat de ser-ho l’han poguda condicionar, però no me l’han poguda prendre. 
Continuo fidel, doncs, a la pintura i la literatura. No m’ha estat donat de publicar gaire 
res, no tinc, per dir-ho així, una vida prou llibresca com per fer-ne unes memòries, o 
novel·lar-la, la vida, com es sol fer en els nostres dies. Si escric aquesta breu constatació 
d’un fet inqüestionable, la meva devoció incondicional per les biblioteques, de paper, 
ahir, digitals, avui, és perquè no he sabut dir que no a una demanda de la biblioteca 
Baldiri Reixac del poble on vaig néixer i on penso dormir el son de la pau. Mentrestant, 
però, i tot esperant l’hora de la veritat, fujo de falses i odioses dicotomies i resumeixo el 
meu navegar existencial amb un exultant cant joiós: 

La biblio, el meu refugi, la meva llibertat. 

 
  

 



    Àngela Ribas:                                                                                                                                                                                                              
 
 
 

   Matí 
Els ulls de la ciutat  

   em miren amb gelosia 
   mentre jo, astut i melangiós,  
   deso l’amor d’una nit  
   a la solapa d’un carrer desconegut. 
 
   Les flors que jeuen als  balcons 
   em somriuen amb complicitat.  
 
 
  

 
Treva 
He travessat l’arbreda dels dubtes, 
i he vist marxar el cranc de la por. 

 
Ara, mentre destrio un temps de cel·lofana  
entre els dits molls de llibertat,  
començo a ser jo. 

 



Manuel Llanas: 
 
 
 

Gaziel a Nàpols: tres notes de viatge 
 
Arran de l’assistència al XIVè congrés de la Unió Internacional d’Editors, que va tenir 
lloc a Florència, el juny de 1956 Gaziel va passar-lo sencer a Itàlia. Fruit de l’estada són 
un llibre sobre la capital toscana, L’home és el tot, un capítol només sobre Roma 
─l’únic que en va acabar escrivint─, La humanitat és un somni, i una vintena llarga de 
quartilles autògrafes, encara no publicades en la llengua original i desconegudes fins no 
fa gaire, sobre Nàpols i la costa amalfitana. Per motius que ara no fan al cas, la major 
part d’aquests darrers textos van aparèixer, el 2013, traduïts a l’italià amb el títol A 
Napoli e dintorni (Nàpols: Edizioni Dante&Descartes). Tot seguit en transcrivim tres, 
d’aquestes notes de viatge napolitanes, rigorosament inèdites en català. Si la primera i la 
tercera són bàsicament descriptives ─la primera, rematada amb una reflexió moral ben 
pròpia d’ell─, la segona desplega uns punts de vista sobre les creences religioses que 
encaixen de ple amb l’humanisme racionalista de l’escriptor. I totes tres palesen que 
Gaziel es trobava, aleshores, en una esplèndida maduresa creativa. 
 
 

TEXT 1 
 

De Sant Feliu a Tossa diuen que hi ha 365 revolts, tants com dies té l’any. Aquesta carretera, de 
Salerno a Sorrento, en té més de 2.000. I tot i això no fatiguen, perquè els ulls es delecten 
constantment amb els aspectes bellíssims que ofereixen aqueixos eixams de llocs, llogarrets i 
casals que clapegen, seguit seguit, la majestat d’aquestes alteroses serres. L’alçada i les formes 
de les seves crestes tenen una varietat inesgotable. I la vegetació densíssima que les cobreix de 
dalt a baix és un dels tapissos més rics que ha teixit la costa mediterrània. Vegetació molt 
semblant a la de la nostra Costa Brava, entre Sant Feliu i Tossa, per exemple, però amb tres 
diferències capitals: 1a, aquesta és molt més espessa; 2a, per comptes dels suros, en aquesta 
predominen les oliveres i les alzines no sureres, amb una quantitat d’enormes figueres; i 3a, 
aquí hi ha molta vinya emparrada (a les portes de Sorrento formant veritables parets verdes, 
sobres feixes escalonades) i la més prodigiosa espessor de llimoners, també posats en espalier, 
amb miríades de llimones sovint grosses com codonys. Aquestes tres característiques donen en 
aquesta costa una llum, una suavitat i una fina dolçor que no té la nostra. Afegiu-hi que la llum 
del sol hi gira inversament. Les nostres postes valen poc, perquè el sol es colga massa aviat 
darrere la serra costera, i així perdem les darreres hores, les més belles i vagues de la llum 
morent. Aquí el sol cau dins la mar immensa, i contemplar la posta ─com ho hem fet avui─ des 
del mirador, per exemple, que la carretera fa sortint de Sorrento, a mig aire de la serra, a la dreta 
de la vila, amb els raigs de llum d’or, travessant llargament el repòs blau de la mar i batent de 
ple, amb una darrera i rosada carícia, tota la vall sorrentina, verdejant com una altra mar de 
vegetació, clapejada també d’innombrables barquets, que són els casals dispersos ─és un 
d’aquells moments en els quals, i en res més, consisteix en aquest món aqueixa cosa absurda, 
perquè l’home la voldria contínua i eterna, que se’n diu la felicitat. 
 
 

TEXT 2 
 

La gent de Pompeia i Herculanum era gent religiosa ─al revés del que creien tants intel·lectuals 
i racionalistes del XIX. És a dir, era gent religiosa com ho és la nostra, o com ho eren els nostres 
pares i avis: sense saber per què, sense conèixer bé el que creien, per tradició, per costum. I les 
pintures de Pompeia demostren que les seves creences mitològiques eren exactament iguals que 



les creences mítiques i místiques dels catòlics d’avui, per exemple. Creences, unes i altres, fetes 
de llegendes, tradicions, fets fabulosos, personatges fantàstics, transfiguracions agradables o 
terrorífiques. Les Venus, els Júpiters, els Hèrcules, els Teseus, Aquil·les, Medees, 
Andròmaques i Ifigènies, de Pompeia i Herculanum, són el mateix que les Verges, els Sagrats 
Cors, els Sants Antonis, les Santes Tereses d’avui. Hi ha, de Pompeia, un plafó amb Venus a 
l’esquerra, un heroi (no sé quin) a la dreta i entremig Eros infant, que podria passar 
perfectament per una Sagrada Família d’ara. Però aquella religió, per mi, era un encís, i la 
cristiana és un absurd inhumà, i la catòlica, un podrimener oportunista, i la protestant, ni carn ni 
peix. Aquells membres i parts virils, que amb tanta naturalitat i tant d’orgull ─no impudor, que 
és una noció malaltissa i contranatura─ exhibien pintures i estàtues en les cases més decents i 
normals de Pompeia i Herculanum, sense que ningú, ni l’infant, ni el sacerdot, ni la verge, se’n 
poguessin escandalitzar ni en somnis, ho diuen tot. El món donà una tremenda caiguda, 
probablement irreparable, el dia en què el sexe fou declarat pecat, cosa humiliadora i lletja 
─mentre tot seguia, naturalment, sortint d’ell. Les fulles de parra, els pàmpols, que els capellans 
i monges es complauen en haver posat al sexe, el viril, de totes les estàtues mascles del Vaticà, 
són el senyal d’una depreciació irremeiable, d’una torçada d’esperit fatal, d’un capgirament 
absurd i una fastigosa negació de la vida real, en profit d’una altra, fantàstica, que només 
condueix, si s’observa amb puresa, a l’anorreament de la humanitat.  
 

TEXT 3 
 
Sortida de Nàpols. Fins al cap d’una hora llarga, fins que arribem a les successives foradades, 
per on el tren travessa les branques dels Apenins que li barren el pas, és un espectacle encisador 
la bellesa dels camps, a banda i banda, on ara estan en plena sega. Hi ha milers de pagesos, 
homes i dones, feinejant encorbats damunt la terra. Llum fina, fresca i daurada. Els pallers, com 
capelles rústegues. No hi ha cultius uniformes, com a Castella. Això s’assembla més a 
Catalunya, però en molt més gran. Les feixes de blat ─torrat fins a tenir gairebé el color de 
caoba sense envernissar─ alternen amb les feixes d’userda i altres farratges. La userda és d’una 
verdor lluminosa, tendra. Faixes d’arbres esvelts, oms i pollancres. Tot clapejat de roselles. 
Rengleres d’arbres fruiters. Multitud de masies. Núvols alts, blancs, lluminosos, com de ploma 
d’ànec. És la geòrgica més ampla, seguida i bella que jo recordo haver vist mai. 
 



Narcís Comadira: 
 
 
 
La guerra dels cent anys 
 
Vaig néixer, i el món estava en guerra. 
Vaig créixer, i el món estava en guerra. 
Vaig descobrir el meu cos, 
la música, l’amor, i el món estava en guerra. 
Vaig tenir un fill, i el món estava en guerra. 
I vaig morir a la guerra, que el món estava en guerra. 
I aquell fill meu va créixer, i el món estava en guerra. 
Va descobrir el seu cos, 
la música, l’amor, i el món estava en guerra. 
Va tenir un fill, i el món estava en guerra. 
I va morir a la guerra, que el món estava en guerra. 
I aquell fill seu va créixer, i el món estava en guerra. 
I va morir a la guerra, que el món 
encara estava en guerra...   
 
 
 
        

 
 
 

 


