
  

 

 

 

 

 

Lletres Guixolenques 
n.12,  solstici d’hivern de 2017 



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 altres. 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 tradicionals, 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, representats per mostres de lírica renaixentista i el fulletó en capítols, poden ser 
redescoberts amb les eines 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 conèixer. 

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 12 de Lletres Guixolenques, reproduïm el grup complet de poemes 
que Salvador Albert aplega en el recull que porta el nom de Confins (1920). 
D’Agustí Casas Per raons que ignorem, ens hem adonat que en el darrer número (n.11), 
un cop penjat a la xarxa, no hi venien impreses les pàgines de Coses d’Itàlia que 
pertocaven a aquest número de la revista. Per compensar aquesta mancança i error, en 
aquest present número (n.12) hi reproduïm el text omès, afegint-hi també les pàgines 
que corresponen al número present. En total, doncs, en aquest número el lector hi 
trobarà les pàgines de Coses d’Itàlia dedicades a Pompeia i una primera part de les 
dedicades s Florència.  
I de Ferran Patxot continuem reproduint els capítols de Les ruïnes del meu convent. En 
aquesta ocasió presentem el text dels capítols 31 fins al 41. 

De Joaquim Pijoan, una pàgina de diari, plena de reflexions sobre la situació personal, 
projectes, inseguretats, conviccions, dubtes o certeses. Girant tot, força, al voltant del 
paper de l’art, sobretot de la literatura, en la seva pròpia vida i societat que comparteix 
amb tants altres escriptors. 
 
D’Ester Xargay, un poema, extret del seu llibre Desintegrasr-se, ple de referències a la 
situació política actual, al voltant del dret que té una comunitat a l’hora de poder o voler 
executar i exercir decisions pròpies. 
 
De l’Àngel Jiménez, publiquem consideracions i estudi a l’entorn de situacions i 
anècdotes produïdes a la nostra vila durant el conflicte de 1936, al voltant del fet de la 
instal·lació de bateries de canons i altres armes, així com del tarannà i personalitat 
humans dels militars que se n’ocuparen. 
 
De Xavier Duran reproduïm un text breu sobre l’empresa Lego, l’empresa productora 
d’aquelles petites peces que permeten, ajuntant-les de manera convenient, figures 
d’aspecte i mida considerable, i que posen a prova l’habilitat i concentració d’aquell que 
hi juga. Lego és presentada com un model de perseverança i construcció tant a nivell 
empresarial i de creixement econòmic, com de país. 



                                    

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. 
 
 
          POMPEIA II 
 
       Els “graffiti” 
  
 Una altra  de les especialitats arqueològiques de què parlàvem, que ens relaciona 
potser més amb la vida privada, però que principalment ha d’exercir-se pels carrers i 
podria fer costat a la de les inscripcions electoralistes, és l’estudi dels mots, frases i fins 
i tot composicions, que traçades amb un carbó o amb la punxa d’una eina qualsevol, en 
el rebatut de les cases, representen l’expressió, grollera o delicada, però espontània 



quasi sempre, de l’estat d’ànima, del bon humor o de la còlera d’un passant o d’un veí. 
Són el que a Itàlia en diuen els graffiti i no falta qui n’ha reunit a Pompeia un gran 
aplec, més important naturalment, per a la història de la societat i els seus costums, que 
els corpus de textos lapidaris i cabdal, àdhuc, per a conèixer i comparar la seva parla i la 
seva escriptura. 
 El que correspon als graffiti entre nosaltres, moderns, ho constitueixen els 
assaigs del marrec, que aprofita una paret encara fresca per dibuixar-hi un ninot o les 
llegendes on hi veiem sovint un nom de noia amb un epítet galant o un “visca” de 
decidit color polític o un desvergonyiment digne de càstig; sinó que allà, a la ciutat del 
primer segle, a més de tot això i per damunt d’obscenitats i petiteses, s’hi troba també el 
rastre d’un esperit més superior i fins de provatures literàries. I és que avui, admetem-ho 
així, l’adolescent que ja combina consonants, adreçant-se a la lluna o a l’estimada, el 
jove que li dóna per filòsof i l’home, que sentint-se ofès, barrina remitits i virulències, 
tenen tots en la premsa un camp ben fàcil, que aprofiten sense cap despesa, per a 
desfogar llur respectiva idiosincràsia. Per això, sovint, resulten els periòdics tan 
insignificants. Però el món antic no coneixia semblants facilitats i el pompeià, que creia 
el seu esperit turmentat per Eros o les Fúries, si desitjava esbravar-se, no tenia més 
remei que treure’s l’estilet, cercar algun parament ben llis i encara verge i confiar-li les 
seves dèries i secrets, mercès a signes més o menys correctes. Veus aquí l’origen de 
molts graffiti. 
 No obstant, fins i tot entre aquests de caràcter superior, hi ha diferències que han 
motivat algunes divisions. La més important és la dels amorosos, ja sigui conseqüència 
de pertànyer aquell terrer a la jurisdicció d’Afrodita, ja sigui que el jovent s’hi sentís 
especialment aficionat a la literatura parietària. 
 “Adéu, Messala ⎯diu un⎯ procura estimar-me”. 
 “Aquí Staphilus hi trobà a Quieta” ⎯diu un altre. 
 “Nònia saluda el seu amic” ⎯una dona. 
 
 Algun viatger, fill de Nola, que tornava d’Stàbies, s’expressava així: “Visquin 
les donzelles d’Stàbies”. 
 I una actriu, amb alguna major exquisidesa, posava el següent: “Methe, filla de 
Comínias, artista d’atel·lans, estima a Crestus de tot cor; que Venus Pompeiana els sigui 
sempre benèvola i visquin sempre en pau”. 
 Una altra dona, sense compliments, escrivia: “Virgula al seu amic Tertius: ets 
massa lleig!”. 
 De vegades hi havia també el ressò d’algun escàndol conjugal o un crit d’ira 
com el següent, llançat per algun amant desenganyat: “Qui estimi, que s’acosti; fins i tot 
a Venus li vull rompre les costelles”. 
 Us faig obsequi d’alguns graffiti en vers, prou interessants i extensos, però que 
allargarien massa el mostrari i us presentaré com exemples aquests tres no amorosos. 
 Un deu ser redactat per aquells dormilegues que recomanaven candidats. Diu 
així: “Macerion prega a l’edil que privi el poble de fer tanta fressa pel carrer i de 
despertar la bona gent que dorm”. 
 L’altre és l’obra d’un tranquil, que amb l’intent sens dubte de ridiculitzar certs 
vanitosos, comunica amb estil inflat que “durant el consolat de L. Nonius Asprenas i 
d’A. Plotius li és nascut un ase”. 
 I el tecer es troba en un carrer no gaire lluny del Fòrum on s’hi llegeix aquest 
advertiment , entremig de dues serps, que resultaven aleshores sobrerament 
significatives: “Aquí no és lloc per als desvagats; passa, tu, que t’hi voldries aturar”. Ja 



compreneu que la serp, animal sagrat, esdevenia guardiana contra qualsevol profanació i 
fermança, per tant, de netedat urbana. 
 
      LA VIDA ÍNTIMA. La casa pompeiana. 
 
 Aquests pompeians, que hem besllumat movedissos per places i carrers, no els 
coneixem encara en llur intimitat i això que a nosaltres, com en general als artistes, als 
arqueòlegs i a tothom ens excita més la curiositat i l’interès aquesta vida privada, a 
Pompeia especialment albiradora, que no la vida pública, reflex ja més conegut de la 
que a Roma es desenrotllava. D’un Sèneca o un Virgili, per exemple, n’hem après 
també tots el nom il·lustre i més o menys tenim esment de llurs escrits, però llurs 
relacions familiars, llurs costums quotidians, que com les de tot gran home, 
esguardaríem amb anhel, o bé ens escapem totalment o el que en deduïm  de quatre 
dades biogràfiques, lluny de saber lligar-ho amb un escenari exacte, ho embolcallen 
barroerament en una atmosfera artificial i boirosa. Aquest complement ens l’atorga 
pròdigament a Pompeia la realitat mateixa i si no hi hem de rebutjar naturalment l’ajuda 
del magí, tampoc tenim necessitat de fer prodigis, combinant conjectures. 
 La realitat, en aquesta matèria, és la casa-habitació i és hora ja de penetrar-hi i 
passejar-ne els seus racons. Res no ens ho priva, per tot trobarem la porta oberta i si en 
passar-ne una ensopeguem la brigada excavadora, que amb l’arqueòleg en cap va 
retirant curosament les cendres; si observem els delicats perfils que van apareixent en 
les parets i els vius colors, que l’aire malauradament entelarà; si assistim a l’extracció 
d’algun objecte, potser insignificant, però rodejat de circumstàncies que li fan dir mil 
coses; llavors podrem assegurar que nostre temps no ha estat perdut i que haurem dut de 
Pompeia una emoció com poques se’n recullen per la vida. 
 De cases n’hi ha naturalment de moltes menes i fins desentenent-nos de les més 
o menys modificades per la instal·lació d’indústries o d’oficis, dels quals n’existeixen 
gran varietat i apartant-nos discretament de certes portes decorades amb estranys 
emblemes, queden encara diferències basades en la major o menor fortuna dels 
respectius estadants. De totes, no obstant, en ressurt la persistència d’elements que en 
podríem dir essencials i que ens permeten de fixar una casa tipus. És la casa tipus de 
l’Imperi en general, que ha estat tan sovint descrita, citada i reproduïda, que gairebé fa 
vergonya de repetir-ne quatre idees de conjunt. I no obstant, és en aquest resum 
descriptiu que ens hem de concretar, deixant per a qui disposi de més temps, la feina 
inacabable de resseguir tots els detalls, induint-ne usances i caràcters. 
 L’aspecte, tan interior com exterior, és bastant diferent del que ofereixen avui les 
nostres cases, no sols per correspondre a altres costums, sinó, probablement, per la 
revolució que ens aportà el s.XVI. El Renaixement, en copiar i vulgaritzar en la 
construcció els elements antics, no anà pas a cercar-los en les habitacions particulars, 
desaparegudes quasi totes i gens a propòsit per a retreure l’atenció dels arquitectes 
d’aleshores, sinó en els grans monuments públics capaços de suggestionar molt més que 
avui per llur detalls i massa. I en combinar motllures de galze clàssic amb columnes, 
frisos i frontons, en farcir-ne frontis i interiors, no sols creà una construcció i unes 
tendències noves sinó que separà més la casa de la seva antiga concepció i fins començà 
a eliminar de les viles medievals caràcters propis, que per cert les havien mantingut fins 
aleshores, dins sempre de la construcció domèstica, més acostades a l’aspecte d’Atenes 
o de Roma del que ho foren d’aquell moment estant. Per això tenim regions, on el 
Renaixement no hi accionà, com són les musulmanes, que malgrat no pertànyer a la 
raça grecollatina, han conservat d’aquesta molt més que nosaltres, la disposició i 
l’esperit de l’arquitectura privada i els seus mucharabis o tribunes, l’absència de 



finestres en els baixos, ocupats sovint per botigues remenudes, la concentració de la 
vida en patis interiors, detalls tots d’usança oriental, poden servir més que l’habitació 
europea, per a donar-nos una idea aproximada de l’aspecte de la casa pompeiana. 
 Passada la porta, única obertura de l’habitació pròpiament dita, que donava a 
l’exterior des de la planta baixa i travessat també el prothyrum o cancell, on el mosaic 
del sòl rebia el visitant amb un Ave hospitalari, es trobava aquest en ple atrium. L’atri 
era senzillament un espai carrat, com un pati cobert al qual comunicaven tot voltant una 
sèrie de cambres molt menudes; un safareig arran de terra situat al bell mig i anomenat 
impluvium hi rebia les aigües del teulat, mitjançant l’obertura del compluvium i en 
deixava vessar el sobrant a les cisternes del subsòl. El puteal o brocalet del costat servia 
per a extreure-les; el cartibulum o tauleta de marbre esculpit ocupava allà prop el lloc 
on en altre temps hi prenia els seus àpats la família i formant part del mateix 
agrupament, s’hi alçava l’estatueta sortidor de les quals hom n’ha trobat moltes amb 
varietat de tipus i actituds, sens faltar-hi ni l’especial disposició del manneken de 
Brussel·les. 
 Al fons de l’atri, just davant de la porta d’entrada, s’hi obria amb certa amplitud 
la bella cambra coneguda per tablinum, destinada antigament al tàlem conjugal, i 
esdevinguda després un lloc de recepció, dipòsit de l’arca de cabals i arxiu ensems dels 
documents, dels records i les efígies de família. Sovint encara es conservava dins de 
l’atri, no molt lluny del tablinum, un edicle gentil: era el lararium, el sacellum 
domèstic, l’altaret dels genis tutelars, que hom omplia de flors en certes festes i on el 
soldat deixava els seus trofeus, la núvia hi posava una moneda, captant benvolença en 
petjar la seva nova estada i la casada infecunda hi aportava suplicant els seus presents 
simbòlics. 
 Sortint de l’atri i les seves dependències, únic lloc assolible als forasters, podia 
arribar-se per les fauces, corredor o corredors molt estrets, fins a la part de la casa 
reservada a la intimitat de la família. La constituïa en essència el peristil, un pati gran, 
rectangular, amb jardí al mig i porxo de columnes tot voltant, l’eix major del qual, 
normal generalment en el carrer, era el mateix de l’atri i del tablinum. El triclinium o 
menjador per a tres llits, l’exedra al fons de tot i altres habitacions de nombre diferent 
segons els casos, que donaven al porxo i d’aquest rebien llum, completaven en els 
baixos les peces de la casa, que solia tenir el bany, la cuina i excusats en els pisos 
superiors, desapareguts avui quasi del tot. 
 Ja haureu notat amb això la visió que en entrar s’oferia al visitant, sobretot quan 
a l’estiu, amb el tablinum obert i esbatanat, s’enfilava la bella perspectiva de l’atri i el  
peristil i rere la claror la claror moderada del primer, s’albiraven les columnes del segon 
i la verdor i la llum del seu jardí. Aquell clap de Natura entre mig de parets, on donades 
les devocions pompeianes, m’hi figuro combinant-s’hi les roses i la murtra d’Afrofita 
amb l’olivera d’Atena, el llor d’Apol i el roure del gran Zeus, devia ésser l’ornament 
major d’un interior, on l’home habitualment no hi esmerçava pas el temps en feines 
sedentàries. Allà dins, en efecte, la primera idea que ocorre és la d’una construcció 
creada expressament per a menjar i dormir ben a la fresca i aquest confort no sols fou 
assolit, sinó que ho fou de faisó bella. 
 La prova clara la tenim en la formosa casa dels Vettili situada en el carrer del 
mateix nom, cap al Nord de la ciutat i excavada en 1895. Allà s’hi ha seguit el 
procediment, desitjat des de molt de temps pels enamorats de Pompeia, de deixar cada 
objecte en el seu lloc, sense dur res al Museu. De més a més s’ha completat una que 
altra columna; s’ha refet els sostres esfondrats i ha estat aconduïda l’aigua. En l’espaiós 
jardí de peristil, s’hi aixequen avui com altre temps, els propis hermes i estàtues; els 
menuts brolladors tornen rajar i vora els caminets i dins les platabandes, aparegudes 



netament sota la cendra, hi creixen altre cop les plantes predilectes de la dama 
pompeiana, mercès a deduccions de qui ha estudiat en les  pintures tota la flora de 
l’època. 
 En un peristil agençat com ara aquest, un hi sent verament i sens esforç el 
benestar desitjat en les hores de calor, el que assaborí el senyor d’aquella casa, el mateix 
jorn potser de la catàstrofe. Sembla, tal com s’ha dit en general, que s’hi comprengui 
millor la vida antiga; que un s’hi trobi en “l’indret més a propòsit per a llegir-hi els 
diàlegs de Plató (Mme de Staël). Ningú dubtaria, al mateix temps, passejant sota aquell 
porxo, d’apropiar-se uns mots vibrants, que aplicava en Taine a la casa pompeiana. “Les 
fulles verdes entre les columnes —escrivia— les teules roges sobre el blau del cel, 
aquesta aigua murmurant que titil·la vagament pel mig de flors, aquesta garba de perles 
líquides, aquestes ombres dels porxos, tallades per la llum potent, hi ha per ventura lloc 
millor per a deixar viure el cos per somniar sanament i per a fruir sens refinament ni 
preparatius del que hi hagi arreu de més formós a la Natura i a la Vida?” 
 
        les revelacions de la construcció. 
 
 Les indicacions lleugeres que precedeixen han d’ésser suficients, malgrat tot, per 
a ajudar agradosament la vostra fantasia, permetent-vos en esperit la creació d’un 
escenari i d’un ambient adaptables a vostres nocions d’història antiga, tal com si 
vinguéssiu a ampliar així un capítol d’Ebers o de Litton Bulwer i a ben assaborir, en 
conseqüència, escenes i tragèdies d’una vida sense això poc menys que incomprensible, 
però, si actes com el el present, companys, en lloc d’ésser converses de mútua 
il·lustració, tinguessin un caràcter més didàctic i bo i esdevenint, per tant, molt més 
pesats per a vosaltres i més senzills per a mi, resultessin a tots més profitosos, amb quin 
gust us parlaria, arribats allà on som, sobre la gènesi de la casa pompeiana! Repeteixo 
que vostra creu fora més grossa i no obstant, en qüestions d’aquestes no és sols sentint, 
que es frueix, sinó també entenent i vosaltres, amb allò dit abans d’ara, entendríeu de 
pressa que aquell atri, al qual li trobem antecedents en els terramares d’ Emília, en les 
tombes d’Etrúria i en les urnes del país llatí, derivava de la barraca primitiva i que el 
peristil amb tots els seus accessoris era exactament la casa hel·lènica adaptada a la 
indígena quan començà sobre Itàlia la suggestió de Grècia; veuríeu fàcilment que en el 
conjunt d’edificis de la ciutat visitada hi existien etapes constructives a partir del s.VI 
aC., marcades clarament per determinats materials, des de la calcària groga del Sarno 
fins als carreus sorrencs de la bona època i a les pedres i procediments romans; 
comprendríeu amb interès creixent com s’ha pogut basar en aquestes etapes tot un 
sistema cronològic, que no hem pogut aquí retreure, atents a procurar als profans una 
impressió lleugera de conjunt; tastaríeu finalment el goig d’aplicar semblants principis, 
traient-ne deduccions pel vostre compte i maleiríeu ensems el terratrèmol, que setze 
anys abans de l’erupció va enderrocar Pompeia, causant primer la destrucció d’edificis i 
obres d’art pertanyents a les seves antigues èpoques i originant després amb la 
reconstrucció que se’n seguí, una població emmotllada tota als mètodes i escoles dels 
seus temps darrers, que no eren pas ben cert, els millors i més dignes de la seva història. 
 
    L’ART A POMPEIA. – Les estàtues i els bronzes menuts. 
 
 Per temples i per places, no deixaríem de trobar a Pompeia l’indispensable 
complement de les estàtues. Aquest complement hi està efectivament representat per 
exemplars molt més nombrosos del que solen ser-ho en les modernes ciutats de vint mil 
ànimes i el constitueixen ben sovint imitacions o importacions directes de productes 



llevantins. Fins i tot prescindint dels detalls i elements arquitectònics més o menys 
cisellats, l’escultura hi era abundosa en terra cuita, en marbre i bronze, si bé la quantitat 
del trobat no correspon de bon tros a la quantitat del que palesament hi havia i que, per 
una causa o altra, degué amb el temps desaparèixer. Rere els altars i en les placetes, en 
els teatres i en les termes, en el Fòrum i en les cases dels magnats, hi ha arreu indicis 
d’haver existit estàtues; els temples d’Isis i d’Apol conservaven, de més a més, les 
principals efígies de llurs cultes, mentre els Apols, Heracles i Afrodites o el mateix 
Cànon de l’escola d’Argos, testimoniaven a cada pas un racial instint estètic. 
 Però allà on aquest més clarament se’ns mostraria, fora en la munió dels petits 
bronzes, que ornamentaven els interiors particulars i varis dels quals són avui joies del 
gran museu de Nàpols, profusament vulgaritzades des de temps per reproduccions de 
tota mena. Manifestació d’un art ja refinat i mestre de múltiples ressorts, són també 
l’expressió d’una cultura estesa ja a totes les capes socials: el senzill tintorer, per 
exemple, que guardava a casa seva aquell elegant Dionysos amb la pell de cérvola i la 
corona d’heura, no volia certament ésser menys considerat, des d’aquest punt de vista, 
que el posseïdor del formós Sàtir de la Casa del Centenari o que el patrici del casal 
opulent, on fou trobat aquell Faune que balla amb tanta gràcia i amb una tal embranzida. 
 Amb els terratrèmols que precediren com dèiem la famosa erupció, caigueren 
enrunats parets pintades i edificis, els quals, si no refets o reconstruïts de tot en tot, 
d’acord amb tendències més modernes, foren almenys restaurats o adulterats dins d’una 
decadència manifesta, però el que obrà com agent de destrucció en monuments i 
pintures, no tingué naturalment la mateixa eficàcia en els relleus i petits marbres i 
menys encara en els treballs de bronze. Si l’Arquitectura i la Pintura ens representen, en 
conseqüència, gairebé una sola època, l’Escultura, en canvi, ens porta espècimens de 
vàries i molt més a no dubtar en duria, si aquesta major conservació no hagués motivat, 
ja d’antic, recerques i extraccions. 
 Al costat de les efígies dels pompeians i pompeianes i de les obres més escasses 
degudes a la influència oficial, no ens manquen pas, entre altres mostres, ni un 
desimbolt cap de Zeus, que ens fa remuntar sense voler al propi temps de Fídias, ni la ja 
esmentada rèplica del Dorífor de Policlet, ni testimonis repetits de l’afició a les 
produccions arcaïtzants, on s’hi respira l’aire de l’originària nissaga educadora. El que 
domina, no obstant, dintre sempre d’aquest mateix ambient, són les obres amables de 
temps més acostats, que ens guien sense vacil·lar cap a la urbs esplendorosa dels 
Lagidas. Les figuretes dels lararis, els amorets de les fonts, els marbrencs sustentacles 
dels cartibula, els craters ornamentals dels jardinets, els trespeus sumptuosos, els 
lampadaris superbs, el vas de vidre blau, parió del de Portland, la vaixella d’argent 
delicadament treballada, fins i tot els atuells de cuina endegats amb una pruïja d’art avui 
desconeguda i, destacant-se brillantment del conjunt, les estatuetes que ara mateix 
retrèiem, tots són purs reflexos d’aquell llum que irradiava des de l’illot de Faros,  
barrejant potser febles llambrecs egipcis amb tot el foc dels grecs convertit en gràcia i 
alegria. No d’altra manera que amb semblants escultures podem imaginar-nos decorats 
els palaus magnificents del Bruchion i no comentem cap greu anacronisme si gosem 
encarnar-hi algun personatge de Teòcrit o si les utilitzem per a dotar d’un escenari les 
faules dels contistes hel·lenístics. 
 
     La Pintura. – Els quatre estils de decoració. 
 
 Amb l’especialista que donava a Pompeia un curs cada any i deixava assentades 
conclusions justament acatades per tothom, amb l’August Mau, el gran coneixedor 
d’aquestes ruïnes, que morí per desgràcia l’any passat (1909), esguardaríeu també 



delineats amb precisió científica quatre períodes constructius que hem esmentat. Perquè 
totes les parets d’aquelles cases d’on acabem de sortir estaven mogudes i alegrades per 
composicions diverses i per colors llampants, en els quals cal reconèixer la manifestació 
almenys la més nodrida de la vida d’art pompeiana. 
 De les tres faixes horitzontals que dividien el parament decorat, consistents en la 
imitació d’un sòcol, d’un plafó i d’una cornisa, era la del mig, la més extens, la que 
caracteritzava principalment per la seva especial composició, els quatre estils indicats, 
estils que no deixaré de presentar-vos en esquema, per la utilitat de retenir-ho que 
sentirà bé prou aquell a qui Pompeia li interessi. 
 En el primer estil, iniciat al s.II aC. i coetani de mosaics esplèndids com el de la 
Batalla d’Arbelés, aquests plafons de la zona mitgera eren senzillament una reproducció 
poc costosa dels placatges de marbre, que decoraven de semblant faisó els palaus 
d’Alexandria i Pèrgam. En el segon estil hi apareixia un cos central, que partia les tres 
faixes de dalt a baix, constituït per frisos i columnes, que amb llurs ombres, masses i 
perfils, pretenien arribar marcadament a donar sensació del real. En el terç, aquest cos 
arquitectònic ja no pretenia il·lusionar: les columnes s’aprimaven, el relleu s’esmorteïa i 
adoptava el conjunt un caràcter ideal. El quart estil resultava només una exageració del 
terç i l’esveltesa a ultrança, la complicació de columnetes i d’edicles, esdevenien tals, 
que el magí de vegades devia perdre’s mirant-lo. 
 
   Les composicions. – Llurs temes i llur importància documentària   
 
Era en els espais que la decoració deixava lliures, en la zona mitgera del terç i quart 
estil, on s’hi estenien aquelles composicions que han donat lloc seguidament a una 
bibliografia ben llarga, que han estat en part aprofitades, des del gust anomenat de Lluís 
XVI i que han atret l’atenció de la generalitat dels visitants d’una manera especial i 
decidida. 

I realment, no ho trobeu exquisit, gairebé emocionant, de veure en aquestes 
pintures d’una manera tan completa el que miraven dins de casals romans del s.I i 
considerar-hi amb fonament llurs il·lusions i preferències? No sentiu el just entusiasme 
de l’historiador de l’Art, que descobreix reunit i amb abundor de somni el que sols en 
part havia vist i encara malmès, migrat, escampat pels quatre vents d’Europa o el que 
havia sospitat únicament en escenes de mosaic i de ceràmica? No capiu totalment la 
tensió d’esperit de l’arqueòleg, que amb la palada de cendra retirada, pot albirar 
sobtadament resolta una qüestió difícil o explicats sense dubtes, clarament i precisa, una 
atribució no prou documentada o bé un passatge de sentit equívoc? 

Artísticament hi ha en aquestes pintures gran varietat de temes: hi ha el gènere, 
és a dir,  els costums industrials, els familiars, els tavernaris i tot; hi ha el paisatge 
inspirat en la natura d’aquell golf, embrió talment o croquis d’un Claude Gellée o d’un 
Poussin; hi ha els retrats, dels quals un erudit pintor, en Gusman, n’ha aplegat amatent 
fins a cinquanta i finalment, dominant-ho tot en qualitat i nombre, hi ha la sèrie 
inacabable d’escenes mitològiques. 

La Mitologia s’hi manifesta, en efecte, sobirana, una mitologia tan distinta de les 
representacions primitives, repugnants potser al nostre gust, però en el fons austerament 
simbòliques, com pugui ésser distinta, si no és irreverent la comparança, la dolçor del 
Correggio o de Murillo de la unció dels retaules medievals. La mitologia de Pompeia, 
ben lluny ja de la dels déus severs de Polignot, és la mitologia d’un Olimp festiu i 
dissipat, ple d’elegàncies frèvoles i fins tapant a voltes amb correcció aparent, una 
dissolució la més completa; és la Mitologia en madrigals, com digué amb certesa en 
Martha, és el refinament alexandrí, és una il·lustració escaient per als llibres de Petroni 



o per a aquelles faules milèsies, vergonyosa lectura dels desvagats del temps; és 
verament, dins d’una forma quelcom més barroera, el que foren les concepcions de 
Watteau en la societat galant de Lluís XV. 

A nosaltres, que fins sense voler-ho ens mirem aquestes pintures sota la 
influència de vint segles i no ens diu res més d’una circumstància, que resultava 
aleshores causa emotiva, no pot fer-nos gran mal la immoralitat que s’hi revela, però no 
ens deixa pas indiferents llur importància artística. Malauradament aquesta no és pas 
grossa: en tals pintures hi reconeix avui tothom l’obra d’uns bons industrials, que 
treballaven amb amor al servei de burgesos, si bé els burgesos pompeians, com diu en 
Viollet, eren superiors en general als de les ciutats petites d’aquesta època, que es 
preocupen de llur cuina més que de llur biblioteca. 

Si amb relació amb elles mateixes esdevé escassa llur vàlua, en canvi, 
indirectament en tenen molta: tenen l’interès d’una documentació precisa i abundosa i 
cal considerar-les com inspirades en les composicions cabdals de la pintura grega o 
formades amb elements diversos extrets de les mateixes. Això, que és avui cosa 
provada, seria sensible a qualsevol que reparés atentament com la composició 
d’aquestes obres sobrepuja molt llur execució i com fins i tot en una sola, hi intervenen 
figures barroeres amb l’ofici evident d’omplir algun buit, junt amb altres exquisideses, 
que són còpia sens cap dubte d’originals famosos. Hi ha també cultura desenterrada allà 
mateix, l’actitud idèntica de la qual es veu reproduïda en les pintures i el cèlebre 
Hermes de Praxíteles, excavat modernament a Olímpia, el retrobem igualment, 
sorpresos alhora i convençuts, en les parets acolorides de Pompeia. 

Penetrat de la certesa d’aquestes conclusions, l’Helbig no s’atura pas aquí: 
estudia i compara amb tot escrúpol les diferents composicions d’un mateix tema; les 
acara amb iguals limitacions de vasos i relleus; recull les indicacions de tots els textos i 
en el seu afany de penetrar fins a la pintura dels mestres, arriba a voler reconstruir llurs 
composicions de més renom. Una tasca tan difícil ha vingut a demostrar que si no 
podem refer en absolut, podem almenys comprendre molt i aquest resulta amb certitud 
el millor servei d’aquestes obres. Ells han recompensat en més d’un cas la feina 
prodigiosa de l’investigador i un d’aquests casos és el de la Ifigènia de Thimantes per al 
qual hauria també trobat ajuda en el mosaic d’igual tema guardat en la Pompeia 
catalana. 

No retreure pas, en relació amb totes les obres esmentades, la qüestió 
complicada de llur tècnica. Inútil fora ensems, bo i prescindint del pesat que 
esdevindria, tractar de llur execució, cosa inabordable sense l’auxili de la imatge i 
gairebé sobrera quan aquesta es posseeix, ja que resulta sempre molt més clara, més 
eloqüent i agradosa que tots els parlaments. D’igual manera, unes parets pintades en 
habitaments d’Empúries us dirien cent cops millor que jo l’acoloriment exacte i 
l’entonació del decorat de les cases antigues de Campània. 

Respecte a aquestes, amb la idea de llurs composicions  murals, ja teniu una 
dada indispensable per a completar-ne la impressió. En moltes s’hi exhibeix, de més a 
més, en la pintura un element graciós que no vull deixar oblidat. Papallonejant per tots 
cantons; executant tots els oficis; joguinejant pels frisos; enfilant-se pels muntants; 
entortolligant-se en garlandes volanderes, hi trobem arreu genis alats, cupidets, amors, 
Eros o Anteros, que ens mostren en mil positures diferents llurs cossos rodanxons.  El 
ciutadà, que abandonant l’agitament del Fòrum o de la Cúria, s’instal·lava a casa seva, 
tant si rebia els amics en el tablinum o assaboria el Falern en el seu triclini, com si 
reposava en la penombra dels cubicula o rondava pausat pel peristil, no perdia ni un 
moment aquesta visió joliua; els fills de la deessa preferida per tot li recordaven, 
malgrat llur innocència ajogassada, els plaers de la ciutat on residia i la dèria constant 



de les seves passions. Perquè la corrupció que s’amagava sota aquestes meravelles 
d’elegància, ja no podia contenir-la una religió tan sols vivent com a inspiradora de 
motius artístics, ni li servia ja de fre la moral quelcom més enlairada de devocions 
orientals com les d’Isis o de Mitra. La revolució dels esperits devia ésser més fonda i tot 
home imparcial, creient o no, convindrà sincerament en què el Cristianisme s’imposava. 
I no sols s’imposava, sinó que furgava ja en moltes consciències: disset anys feia, mal 
comptats, en colgar-se Pompeia, que Sant Pau desembarcava allà a la vora i fins hi ha 
qui veu en les paraules de Sodoma i de Gomorra, traçades potser en una paret quan els 
llamps del Vesuvi ja esclataven, la mà d’algun adepte del nou culte. 

 
   ________________________ 
 

DESPRÉS DE LA VISITA. – Conversa en una 
  exedra. – Pompeia no desment el seu origen. 

   
 
 I heu’s aquí Pompeia, companys. Ja l’heu vista a corre-cuita; ja heu albirat 
d’esquitllentes tres caires de la seva vida. El temps curtejava i amb l’afany d’aprofitar-
lo heu hagut de fer forçosament el que fan tants de turistes: agafar un guia poc entès, 
seguir-lo allà on us duia i plens de benvolença, refiar-vos ensems del que us deia. Però 
ja que més o menys tots plegats l’hem visitada, ja que fins aquell que n’ignorava 
l’existència pot tenir-ne quatre idees generals, és convenient, em sembla, de recollir en 
un sol feix les nostres impressions. 
 Veniu, que jo sé un racó plaent on podrem parlar-ne en pau, abans no toqui 
l’hora inexorable del comiat oficial. S’escau vora la porta d’Herculanum i és la tomba 
en forma d’exedra o de pedrís mig circular, que els decurions atorgaren a la 
sacerdotessa Màmia. Fa més d’un segle que Goethe, el gran Goethe, contemplava allà 
mateix una posta de sol i escrivia després als seus amics, retraient aquell lloc com a 
“magnífic i digne d’una bella recordança”. Jo me l’imagino, al Júpiter de Weimar, dret 
al mig de l’hemicicle, els braços encreuats damunt del pit, el cap enlaire i la mirada al 
lluny, barrejant potser amb l’esplendidesa del paisatge i la silueta de les ruïnes, la 
imatge d’aquella altra sacerdotessa, que havia estat fins aleshores la seva companya de 
camí, la imatge d’aquella noble Ifigènia, a la qual hauria ofert en aquell punt l’ambient 
autèntic de la seva Grècia. 
 Perquè Pompeia era grega i no dubto pas que haureu tret ja aquesta 
conseqüència. Grega era la raça que s’imposà als oscos i samnites i que aixecà en el s. 
VI aC., aquell temple arcaic del qual en resten encara pous vestigis; gregues foren 
centúries a través els costums, les lleis i relacions i en sucumbir la ciutat, grega era la 
vida íntima, malgrat l’exterioritat d’una dominació estrangera acceptada i volguda. Tant 
és així, que causa real estranyesa veure, per exemple, Gaston Boissier, un tan fi 
escorcollador de la psicologia antiga, sostenir més o menys una opinió contrària, baix 
pretext que observa allà dominants la llengua i costums públics de Roma. És clar que 
Pompeia era romana ja que a aquell estat pertanyia, però a nosaltres, que ens trobem en 
un cas molt similar, no ens poden fàcilment convèncer, les raons de l’escriptor 
eruditíssim i tot el que diu acaba per tenir als nostres ulls una força negativa. 
 Igual fora, en efecte, voler demostrar que Catalunya és castellana perquè el 
castellà és aquí llengua oficial, perquè ressona seguidament en boca d’empleats, de 
militars i de gent cursi, perquè l’escriu la majoria dels periòdics, i l’ensenyen 
exclusivament en les escoles i l’usa, encara que tristament, tanta de gent bon punt agafa 
la ploma; perquè castellanes són moltes pràctiques polítiques i fins entusiasmes i 



tendències, fruit d’una educació imposada, fictícia per tant i mancada de tota base ètnica 
i de tota lliure iniciativa. 
 El foraster, que fonamentés en aquests fets els seus raonaments, sobretot 
solament si hagués observat la intel·lectualitat catalana tal com era encara un segle 
enrere, podria obtenir-ne conseqüències aparentment concloents, però qui ens conegués 
més a fons sabria perfectament que sota d’aquest postís, d’aquesta crosta externa, hi 
batega vivent amb les seves qualitats i defectes seculars una ànima catalana, que mou i 
que regira, tant als que en flestonen  i semblen ignorar-la, com els que fem del seu coreu 
un ideal. 
 Doncs Pompeia era romana, com Catalunya castellana i el seu llatí resultava tan 
dolent, com l’idioma de Cervantes en boca dels fills d’aquesta terra. En els graffiti, que 
és on naturalment podem trobar major sinceritat, hi apareix prou, entre aquest llatí 
dolent, la llengua que era allà més natural i de tots els autors de la raça dominadora, el 
qui esdevé preferit, el qui es retreu i s’honora amb la còpia repetida dels seus versos, és 
precisament aquell Virgili, que per glorificar el poble romà, embolicà els seus orígens 
amb les mateixes llegendes de la Grècia i escollí per escenari aquells caps i aquelles 
platges del voltant de Pompeia, on ja de ben antic hi era expandida la cultura hel·lènica. 
I al costat de Virgili, en els murs de la ciutat voluptuosa, no hi manquen tampoc els 
poetes de l’Amor, com Ovidi, Catul i Propeci, que per llurs concepcions i imitacions, es 
revelen clarament com fills espirituals d’Alexandria. 
 Demés, si ens lleu, com cal creure, de considerar en l’art d’un poble la concreció 
de la seva ànima que resum i sublima les seves aptituds, l’art de Pompeia ens declara 
palesament l’acció de l’esperit grec. Malgrat tradicions anteriors al senyoriu del Laci, 
malgrat adaptacions exigides per les usances oficials, malgrat el terratrèmol de l’any 63 
i la reconstrucció que uniformà més a la romana l’aspecte general, l’arquitectura, com 
hem vist, servava encara certs tipus de l’Hèl·lada i al costat d’ella, els temes preferits de 
l’escultura, llur tradicional idealisme, l’absència d’al·lusions a les vicissituds de Roma, 
les efígies dels Ptolomeus, els paisatges nilòtics, les pintures eminentment alexandrines, 
converteixen Pompeia en un conjunt, que en el temps i tot i la seva destrucció i en 
l’estat en què nosaltres l’hem trobada, mostra tots els caràcters del que avui en diríem 
una ciutat hel·lenística. 
 M’objectareu, naturalment, que l’art de Grècia s’imposava a tot el món romà i 
que no és d’estranyar, per tant, allò que constatem en la ciutat visitada, mes repassant en 
la memòria el nostre propi cabal d’observacions, no ens costarà pas gens de descobrir-hi 
que aquell art té aquí uns antecedents llunyans i propis i unes distincions 
essencialíssimes que no tenien pas vora el Tíber i que entre l’hel·lenisme artístic de 
Roma i l’hel·lenisme de Pompeia hi ha, si bé ho considereu, la mateixa diferència que 
entre l’estranger i l’indígena, entre el nou i el tradicional, entre l’estètica importada tota 
feta i l’estètica autòctona o desenrotllada almenys en el si d’una nissaga, que 
originàriament i això la Història ens ho assegura, era vinguda de la Grècia pròpia, 
colonitzant intensament el sud d’Itàlia. És superflu recordar ara aquí la munió de ciutats 
gregues que s’hi alçaren i l’acció reduïda a vassallatge que amb llur cultura s’expandí 
entre la primera població, ja en aquell temps en què Etrúria en esplendor, gaudia d’una 
hegemonia incontestable. 
 La passejada que hem fet us haurà confirmat una altra volta la influència 
espiritual, predominant i gairebé exclusiva que s’exercí sobre Roma. Potser, si en 
cercàvem amb rigor l’origen, el trobaríem vinculat en les mateixes aptituds de la gran 
ciutat llatina. Fecunda en genis militars, en gran organitzadors i legistes, pròdigament 
proveïda d’un instint sempre amatent a cercar el pràctic profit en tota empresa, és 
possible que aquestes facultats tan culminants en son esperit i l’entrenament i 



desenrotllament a què les havia constantment sotmès, l’incapacitessin, en general, per a 
concepcions idealistes i per a tota especulació que no portés aparellada una aplicació 
immediata, però ¡qui sap si aquesta mateixa ineptitud, si una inherent sinceritat, si la 
força d’un tan marcat contrast, no la feien pregonament sensible a les brillants qualitats 
de què ella es veia privada i que, en plena seducció, anava admetent i exalçant 
inconscientment com quelcom indiscutible! 
 Sigui com sigui, aquesta fascinació va ésser un fet. Graecia capta ferum 
victorem cepit, deia Horaci, “la Grècia sotmesa captivà el seu intrèpid vencedor”; i al 
poeta, aquí en ple golf de Nàpols, una vegada més li sobrava la raó d’una manera ben 
clara i esplendent. Perquè, si aquesta captivitat tenia lloc allà on l’ànima grega hi 
entrava com forastera, més forta encara devia desenrotllar-se quan obrava aquesta 
ànima a dins de casa seva. La ciutat que Sul·la sotmetia trobava elements grecs i 
tendències hel·lenitzants en els mateixos que a la força s’hi establien i no ha de 
sorprendre gens que el seu imperi artístic fos sobre d’ells complet. 
 Pompeia esdevenia un episodi  en un dels cants darrers de la gran epopeia d’una 
raça, on hi ressonava brillantment la victòria de l’astúcia sobre el poder material, de 
l’intel·lecte sobre els músculs, l’encís de la bellesa fent impotents les armes i per dir-ho 
tot també, l’acció insanament atraient d’una decadència, atacant i vencent les restes 
d’una austeritat primitiva. 
 La romanització de Pompeia fou essencialment militar i política; esdevingué la 
que imposava d’una manera fatal tot l’engranatge de l’estat. La romanització de l’Art, 
cal veure-la tan sols en la decadència revelada per la decoració dels darrers temps. 
Segurament, si bé en menor escala, degué passar-hi el que descobriments novíssims han 
posat de manifest en l’apartada Lacònia. Sabeu aquella Esparta, on la família es pot dir 
que no existia, on la reglamentació excessiva havia fet de la ciutat una caserna, on no hi 
presidia altre ideal que produir homes forts i convertir-los en guerrers? Allà l’Art hi era 
impossible i a ningú si li hauria ocorregut de cercar-hi les seves petjades: una mena de 
comunisme marcial semblava haver occit tota iniciativa estètica. L’any passat, no 
obstant, una missió arqueològica britànica explorà aquell terrer fins a les capes 
micèniques, on s’hi trobaren testimonis fefaents d’un refinament insospitat. Tota una 
capa fins aleshores ignota, anterior evidentment  a l’organització guerrera, ens revelava 
l’existència d’un art format i ric, que hi havia subsistit durant llarg temps. El militarisme 
l’havia destruït, anorreat, suprimit en absolut. 
 Doncs, jo m’afiguro que a Pompeia, unes causes relativament semblants devien 
tendir a semblants efectes: l’establiment de pràctiques i lleis més o menys assimilables, 
la inoculació d’una colònia militar, devien fer que l’art degenerés, com efectivament 
degenerava i que se ressentís de tot plegat, com se ressent la planta d’un empelt sobtat i 
barroer. I per acabar d’explicar aquesta decadència, obertament lligada amb la 
romanització, n’hi haurà prou amb observar com la superabundància d’ornament, la 
complicació i la riquesa del quart estil decoratiu, eren conseqüències naturals de 
l’exageració i l’amanerament amb què l’Imperi, cada dia més, anava informant l’Art en 
general. 
 Perdoneu ara, companys, si davant les planes de la Història més interessants i 
saboroses, jo em giro novament envers la Pàtria. Aquella Grècia, que vençuda i tot, 
s’imposa al vencedor, és verament una imatge encoratjant, representació d’un sanitós 
imperialisme, que sense extremitud ni possibles violències, deixava sentir res de millor 
a la meva terra que l’assoliment d’una semblant victòria, ni alçar davant d’ella, fins a la 
categoria de constant exemple, cap fet més digne de la seva aspiració. Jo voldria veure 
Catalunya amb la dèria persistent de sa cultura, fomentant-la i enfortint-la en tots els 
ordres i sense la temença que oblidés així els seus objectius polítics. Jo no el 



comprendria, el motiu d’aquesta temença, però si les energies esmerçades en la lluita 
partidista devien fer minvar el conreu de nostre esperit, optaria amatent per abolir-les; hi 
hauria aquí, en tot cas, una qüestió de prioritat i aleshores, ans que veure diluïda la més 
menuda partícula de nostra ànima nacional, del sol que ens pot donar personalitat 
fecunda, del que ha d’informar necessàriament totes les altres activitats, trobaria mil 
voltes preferible de romandre conquerits materialment i servar munda, potent i cada jorn 
més enlairada aquesta ànima col·lectiva, que per camins llargs, però també més segurs, 
ens duria tard o d’hora al triomf. I no sols a un triomf intel·lectual, com fou el de 
l’Hel·lenisme, sinó a la conquesta política, a la sospirada autonomia, car si Grècia 
accionà damunt de Roma per la força purament passiva de la seva llarga tradició, 
Catalunya obraria obertament per l’espontània empenta de la seva renaixença, per la 
reflorida conscient de la seva pròpia joventut. 
 Malauradament semblant tendència està de crisi i és sentint la inoportunitat de 
les meves paraules, que m’arrisco a deplorar-ho. La cultura catalana avançarà 
segurament en mans de la gent de professió, que fos com fos l’impulsaria sempre, 
mentre l’animés naturalment l’indispensable afecte, però per dissort nostra li mancarà, 
segons sembla, aquell ambient, aquell desig general d’il·lustració, aquella aspiració 
irreflexiva i lleugera, si voleu, però necessària en el cas nostre i sincrònica arreu de les 
grans gestes de transcendència intel·lectual. Llavors, en aquells temps, no és mai la 
ciència patrimoni d’uns quants, sinó que el poble enter en participa; l’art no és 
l’enfarfegós i complicat que sols els iniciats poden fruir, sinó l’art, que escatit per 
tothom, converteix l’Atenes de Pèricles o la Florència dels Mèdicis, en unes fites 
centrals, en uns mil·liaris auris d’on arranca tota via de progrés. 

Ja veieu com Pompeia l’antiquíssima pot dur-nos a parlar de Catalunya, sens 
esguardar tan sols cap al seu mar, que solcaren sovint en l’Edat Mitja les naus de les 
drassanes guixolenques. 
  
    Pompeia evocadora de l’espiritualitat hel·lènica 
 
 Però, tornant al nostre objecte immediat, jo vaig encara més enllà, de retrobar a 
Pompeia l’esperit grec. Ignoro si serà un lapsus del magí o si obraran sobre meu una 
munió de circumstàncies com la suggestió del llunyà, la boirina dels vint segles, el 
contrast amb Roma o l’especial bellesa del paisatge, mes el cert és que se’m presenta la 
idea amb insistència que de la Pompeia viva devia exhalar-se’n com d’heretat compendi 
la màgia de la raça. Sense fundar-ho fermament, jo hi sospito quelcom de la sobrietat 
artística de l’Àtica, de l’opulència jònica i l’eclecticisme alexandrí, com si barrejats i 
fosos, haguessin donat a la ciutat l’excelsitud major del seu caràcter. 

I és que existeixen realment en les persones i en els pobles, un jaient en els 
costums i fins en les maneres i llenguatge, que es tramet i perdura, malgrat medis 
adversos. Com per exemple, observeu sinó, a París, la legió de modistetes i dependentes 
de botiga que vesteixen amb fàcil elegància, s’expressen amb amable discreció i us 
tracten amb correcció exquisida. Són filles dels plebeus; són descendents d’aquelles 
tricoteuses, que s’emportaven la feina al peu de la guillotina per a no perdre cap detall 
de l’espectacle i no obstant, en tot us apareixen com guardadores fidels del foc sagrat 
d’una proverbial polidesa; sembla talment que la ventada de la Revolució no s’hagi 
endut encara la polsina que esblanqueïa els pentinats de les dames de Versalles, de les 
pastoretes del Trianon i les gaies marquesetes cortesanes. 
 Aquest quelcom d’incorpori que s’hereta i perpetua, aquesta fibra vibradora i 
subtil de la nissaga, que besllumo amb simpatia en la Pompeia viva, l’escolto encara 
vaga i palpitant en la Pompeia ruïna i cobro esment d’una gentilesa, que no poden 



esborrar ni les pintures deslluïdes ni les estàtues trossejades, ni els monuments 
enderrocats; pels carrers ressorgits m’hi sento emocionat amb la revelació de sentiments 
i de fineses que no es copsen en llibres ni museus. 

Si per damunt, doncs, de la ciutat romana i de l’art provinent d’Alexandria i 
abundosos i bells ensenyaments respecte al món antic, pretengués condensar-vos en dos 
mots una impressió primera, tindria de parlar-vos categòric de la gentilesa grega de 
Pompeia. 
 La gentilesa grega de Pompeia! la flor que s’ha, per a mi, esbadellat en la 
intimitat dels viridaria i la fortor excitadora de la qual voldria que sentíssiu, com 
incentiu de fruïcions més fondes i estudis més seriosos! 

La gentilesa grega de Pompeia! que tan bé lliga amb l’esplendent comarca 
celebrada d’Horaci i de Virgili fins a Goethe i Lamartine, consagrada per la llegenda 
heroica, remenada pel pas de tantes races, sadollada pel luxe de l’Imperi, romanitzada 
pels dolors del Tasso i ennoblida arreu per obres d’alt exemple, des dels arcaismes 
dòrics de Pestum a les filigranes quatrecentistes de l’arc triomfal de Nàpols, on 
presideix amb majestat gloriosa l’escut dels quatre pals. 

 La gentilesa grega de Pompeia! escaient pariona de la gentilesa de la seva 
mar, que no és pas la mar gran, la mar monòtona, tota horitzó i onades, sinó la mar 
xamosa i juganera d’un fons de golf, que es descabdella suau damunt l’arena i que del 
Sepulcre de Màmia, on ens hem hostatjat, s’albira tota blava i teixint festons de randa al 
llarg de cales i boscúries fins als cingles de silueta clàssica de Capri i de Sorrento. 

 
Maig de 1910 
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FLORÈNCIA  (I) 
 
 

 
 
 Ningú ignora que les regions o les ciutats ens produeixen efectes ben diversos 
segons l’estat del nostre esperit en visitar-les. El concepte que en guardem resta sempre 
més o menys condicionat per quelcom d’extern a elles, com si fos impossible de 
prescindir de nosaltres i no existís enlloc una ànima prou forta per a alliberar-se de tota 
trava i esguardar-les amb absoluta objectivitat. Ens veiem forçats amb insistència a 
lligar la realitat present amb el passat que duem a dintre nostre, però allò que des d’un 
punt de vista científic es pot considerar malastrugança, individualment, no obstant, dóna 
lloc als més íntims gaudis i origina a voltes ulteriors activitats, que potser, per un procés 
distint, no es desenrotllaren mai. 

És el meu cas en relació a Florència. 
Per això avui, en tractar d’introduir-vos-hi i malgrat el poc correcte de parlar 

massa d’un mateix, necessito exposar-vos, com a introit, tot el deute que he contret 
envers la ciutat incomparable. Ben cert que no us oferiré així cap exemple encoratjador, 
mes podreu albirar almenys un possible camí de delicades fruïcions i de relatiu 
enlairament moral. Perquè, formant cicle feliç, l’emoció sobtada i espontània agullona 
sempre la curiositat, la curiositat promou l’estudi i com a conseqüència d’aquest, 
sorgeixen seguidament noves i més intenses emocions. Quan una ciutat, com la capital 
de la Toscana, posseeix aquesta força amable, aquest do de penetrar fins en les ànimes 
profanes, posant-ne en joc l’emotivitat, no és pas que ensenyi, en la major part dels 
casos, per l’acció directament didàctica dels seus tresors i perfeccions, sinó pel goig que 
aquests fan néixer i pel desig després de llur més ampla coneixença. 

 Jo n’era una d’aquestes ànimes profanes. No sabia de Florència gairebé 
res més que el copsat en els atzars de la lectura o en les generalitats de la Història. La 
veia en mon magí com el punt geogràfic, pàtria material de celebritats i genis, però, si 
evocava a dintre meu, potser més gegantina que les altres, la personalitat del Dante i em 
recordava Miquel Àngel, Maquiavel o Leonardo, tots els seus fills il·lustres no em 
representaven més que una noble teoria de figures universals. 
 Sota l’epígraf d’”Escola Florentina” havia contemplat per palaus i galeries 
pintures nombroses dels seus mestres; n’havia vist de profusament reproduïdes pel 
gravat o la fotografia; recordava, sobretot, haver-me aturat a Bruges una estona davant 
d’un marbre exquisit del Buonarroti, mes totes elles esdevenien obres isolades, que ni 
per sospites, podia relligar al complex nacional i estètic dins del qual havien estat 
infantades. Les poquíssimes nocions que tenia de Florència revestien, en resum, un 
caràcter més aviat històric i deplorablement fragmentari. 
 Vaig anar-hi, doncs, sense cap preparació, atret sols per una fama vaga i pels 
raig d’un glòria, que jo era incapaç de precisar. Metec d’Escítia, que passava per primer 
cop els Propileus, m’acostava a Florència sense saber ben bé què anava a veure, sense 
consciència exacta del que era en el seu conjunt, però la besllumava, no obstant, a través 
de la impaciència pel desconegut, com a llibre hermètic que em lleuria aviat de fullejar; 
la considerava com el déu desconegut al qual es guardava lloc als panteons hel·lènics i 
em disposava a penetrar-hi amb el respecte i el delit ensems del que s’atansava a aixecar 
el vel de la deïtat de Sais. 
 Venia directament del Nord, on havia passat un any seguit i arribava a Florència 
ja molt tard després d’un jorn de pluges. L’endemà brillava el sol: era un d’aquells dies 
de setembre de llum titil·lant i evocadora, en què l’aire sembla deixondir les energies 



dormides per l’estiu i en què la Natura recobra aparentment un nou esclat i les seves 
millors gales de color; era un dia de cel pur, de fullatges sense pols, de llunyàries blaves 
i netes de calitja. Dels països que deixava en portava entusiasmes per les organitzacions 
i avenços llurs, mes, en trobar-me de nou al mig d’un clima i d’un ambient que des de 
temps no fruïa, me sentia llatí de cop i volta, considerava aquella terra germana de la 
meva i podia almenys enorgullir-me de quelcom, enfront del avantatges d’altri que 
admirava. 
 En tal disposició vaig llençar-me al carrer amb tota l’avidesa dels vint anys: la 
ciutat dels Mèdici somreia al voltant meu, l’oreig em duia flairoses alenades dels jardins 
Boboli i em semblava que en el cap de les donzelles hi devia observar rastre d’haver 
dansat encara coronades de roses, com a les calendes de maig en altre temps. Desitjava 
el primer retre homenatge al poeta excels, enaltidor i contemporani d’aquell monarca 
nostre que d’ogni valor portò cinta la corda1; volia visitar la seva llar modesta, rodejar-
me de l’ambient que el rodejava, saber on hi havia trobada a Beatriu... I en executar-ho 
tan bé com jo podia i en emigrar des dels records del Dante al casal de Miquel Àngel i 
d’aquest als de Cellini i Galileu, m’adonava al cap de poc, amb descans de la 
imaginació, retinguda uns quants segles enrere, com molt del que veia tot passant devia 
oferir encara igual aspecte que havia ofert als ulls d’aquells grans homes, però aquest 
aspecte ja tenia importància per ell sol; entranyava quelcom de superior al sol fet d’un 
sincronisme històric. 
 Aquella església antiga, de planta vuitavada on encara per immersió hi batejaren 
l’Alighieri i on unes columnes velles retreien el passat de Catalunya, mostrava en son 
portal de bronze un veritable treball d’orfebreria, tan saborós i pulcre de detalls, com ple 
de serenor en el seu conjunt. 
 Aquella catedral i aquell cloquer constituïen alegre traducció en marbres 
policroms i en la llengua d’aquell cel i aquella llum, del gòtic més sever de cap al Nord. 
 Aquella plaça comunal, enrogida un jorn per la foguera que consumí Savonarola 
i que podia contar segurament la història de Florència, com el Fòrum conta la de Roma, 
era un clos corprenedor i monumental, on s’aliava una majestat ferrenya d’Edat Mitja 
amb la més ampla i senyorívola elegància. 
 I aquells palaus, sobretot, que trobava a l’atzar pels carrers, suggerint la vida i el 
traüt de les generacions que els bastiren, s’alçaven meravellosament sobre un estilobat  
de fortalesa i florien cap amunt en cornises voladores, en gràcils columnetes 
d’esbatanades logge o en ornaments esculpits, que llur mateixa sobrietat feia plaents, 
com és més plaent, en el pit d’una beutat, la solitud d’un camafeu que la profusió de 
joiells i pedreria amb què d’altres es carreguen. 
 Jo no sé si era per causa de l’inesperat de l’escenari o pel contrast amb les terres 
d’on venia o potser al meu esperit, que se sentia naturalment compenetrat amb gran part 
de les obres que trobava, però, de mica en mica, mon orgull de llatí anava creixent i de 
revelació en revelació, m’encarrilava a contemplar de preferència allò que de primer 
antuvi esguardava tan sols per incident. A través de tot, com a conseqüència immediata 
i lògica veia ressortir palesa l’acció d’una ànima col·lectiva dotada de potents energies, 
l’existència d’una etapa cronològica creadora especial d’aquells prodigis. Aquesta 
ànima comuna, que no havia sabut veure anteriorment en les obres dels mestres 
florentins, aquí m’esdevenia entenedora sobretot, quan la pintura al fresc, lluny de 
l’amuntegament dels museus, es mostrava palpitant i formant cos amb les mateixes 
parets per a ornament de les quals fou concebuda, tant si esclaria aleshores el noble 
idealisme dels ascetes de Toscana, dins del convent tot blanc i lluminós, com si 
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desplegava en la capella principesca la pompa de les belles cavalcades, de les armes 
cisellades i les flors, dels joiells i les estofes de brocat entremig de les prades 
d’esmaragda. 
 Amb la Història convertida ja en auxiliar i amb la guia a la mà com a bordó per a 
ajudar-me a trobar les estacions del mirífic romiatge, anava escoltant, per dir-hi així, 
com de temples i convents, de jardins i palaus i galeries, se n’alçava harmoniós el 
mateix himne, la unitat i finor que m’encisaven. 
 La ciutat als meus ulls es transformava amb rapidesa i en deixar-la amb recança 
al cap de poc, me n’enduia una noció evidentment molt imperfecta, però que anava 
sortosament acompanyada d’una impressió molt fonda. Florència ja no era ni seria més 
per a mi un conjunt indefinit i amorf, situat cap al bell mig d’Itàlia; era, al revés, ben 
viva de color i neta de perfils, la ciutat que torrejava vora l’Arno, la que havia 
contemplat majestuosa d’entre el marc de xiprers de San Miniato, la de porxos 
amplament oberts per a aixopluc de bronzes i marbres, la de l’arquitecte innovador i 
dels pintors idealistes, la del geni creador de la Nit i del Crepuscle, la de palaus severs i 
tresors inacabables; Florència era les portes de Ghiberti, les pintures al fresc de 
l’Angèlic, els relleus de Donatello i els dolços medallons dels Della Robbia. 
 La seva acció sobre meu, no obstant, no havia pas finit: jo també podia dir que 
havia trobat allà ma Beatriu o quelcom almenys d’ideal, que havia de contribuir amb 
sana eficàcia a embellir-me la vida. Noms i imatges, que estojaria per sempre més en el 
sagrat opistodom dels meus records, eren llavor que començava a grillar i que fruitaria 
en comprensions aquietadores i en cobejances noves; la realitat que representaven era 
poma saborosa, que, en acabar de tastar-la, me deixava un regust incitador, una dèria 
manifesta d’esbrinar-ne la seva contextura, de conèixer els secrets del seu perfum i la 
branca i el tronc d’on provenia. Per pròpia virtut del seu encís, s’obria davant meu un 
ample camp d’indagacions engrescadores: amunt i avall dels temps, tenia d’arribar per 
una banda a aquell art de Roma que els florentins tractaren d’imitar; d’adreçar-me a la 
seguida fins a la deu fecunda de l’Hèl·lada, que amb prou feina sospitaren, per a cercar 
finalment l’origen d’ella cap a Orient i Egipte; mentre en sentit contrari, em calia 
esguardar la glòria de Toscana irradiant i influint fins avui dia. 
 Els manuals d’Història d’Art, que des d’aquell temps em plaïa fullejar, em 
procuraven sempre una sensació especial en assolir el s.XV florentí: era el goig de 
retrobar uns amics, amb qui em lligava fonda simpatia i que no sols representaven un 
repòs en la tensió inherent a qüestions per a mi noves, sinó que m’induïen a refermar 
encara més nostra amistat, a demanar-los detalls i esclariments. Doblant així el goig de 
retrobar-los amb el goig no menys pregon de ben comprendre’ls. Com a conseqüència i 
de mica en mica, en Buckardt i en Taine, en Müntz i l’Iriarte, Memòries de Cellini i 
fragments de les Vides del Vasari s’arrengleraren, entre altres, en els meus prestatges i 
de mica en mica també, la meva visió inexperta del principi anà eixamplant-se i 
adquirint a l’ensems major fermesa. 
 Sense adonar-me’n, s’aplanava al mateix temps el meu camí cap a ulteriors i 
variadíssims romiatges, que podria emprendre, d’aquell moment estant, amb moltes més 
fermances de profit; se m’obrien al davant nous horitzons, l’existència dels quals no 
coneixia i no era pas ben cert cap pler migrat el d’interessar-me des d’aleshores en totes 
les investigacions i provatures, que arreu ja començaven, sobre el passat de l’art de 
Catalunya. El que no havien pogut els cursos oficials, en deixar-me entreveure 
d’esquitllentes les evolucions de la Cultura, el que em tota seguretat no m’hauria 
pervingut amb cap certificat d’universitària suficiència, el coneixement adquirit amb 
fruïció, el delit, la joia fecundant de polir-lo i aplicar-lo, m’ho havia dut una inclinació, 
una afició sobtada, que Florència fetillera, m’havia fet néixer en la meva ànima. 



 Quan al cap de set anys d’aquell primer viatge guiava Itàlia endins la que era la 
companya inseparable de ma vida, gaudia per endavant la perspectiva de mostra-li la 
ciutat que envers mi m’havia actuat de mestre, però, en el desig intens, que jo mateix 
tenia de reveure-la, s’hi barrejava quelcom d’irreverència: tot i essent manifestació de la 
meva fonda gratitud, em semblava aquell un viatge de triomf i és que, modèstia apart, 
surava dintre meu com el convenciment d’haver-me fet més digne de Florència. 
 
    _________________________ 
 
 
 
    A TRAVÉS DE LES EDATS. – Els orígens.  
 
 Per a una ciutat, reblerta com aquesta de belleses, no hi ha com esguardar-la, en 
ullada primera i general, per la “porta triomfal de la Natura”, entrada rigorosa a la regió 
de l’Art, segons axioma de l’escola giottesca. 
 Dos punt de vista tenim per a triar tan diferents com igualment interessants. L’un 
és San Miniato: emplaçat en els pujols del sud, sembla una extensió dels jardins 
suburbans i domina amplament tot el conjunt, bo i guardant-lo a l’abast, bo i permetent 
en dies clars distingir netament cada relleu i comptar, per dir-ho així, els carreus dels 
cloquers i de les cúpules. De dins l’esglesieta del s.XII i mirant a través del seu portal, 
albirem una noble perspectiva, que ens porta a una altra edat; que ens converteix 
talment en habitadors d’una estança medieval, com les que veiem en els retaules amb 
obertures temptadores, que deixen fugir la vista cap al lluny, oferint-li l’episodi de 
pintoresca i detallada arquitectura, entre masses discretes de boscúria  i deseixides copes 
de xiprer. 
 L’altre punt de vista és el poblet de Fiessole, nom prou conegut com enllaçat al 
del pintor dominic, que visqué en un convent d’allà a la vora. Es troba en els turons més 
alterosos de cap a tramuntana i ens situa molt més lluny del nostre objecte, però ens 
esclareix en canvi la topografia del país que l’envolta. Des de l’enlairat convent de Sant 
Francesc, similar de l’esplèndid mirador d’Assisi, la massa d’edificis es presenta més 
inconcreta i confosa, però sense privar-nos, per exemple, de destriar en les seves torres 
la severitat civil de l’espiritualitat i la dolcesa cristianes i la vall entera, assolible a la 
vista en ample cercle, rodejada de cims austers i carenes ondulants i travessada de 
llevant a ponent per la cinta de l’Arno, ens ofrena la mateixa barreja de severitat i 
dolcesa que els monuments que en el seu si s’aixequen. 
 Triem dels dos aquest mirador, que en mig de la seva grandiositat i la seva 
bellesa, ens permetrà d’esguardar en el temps tan lluny com en l’espai. 
 Estem en terrer antic. Arreu surten encara fragments enormes d’un recinte 
etrusc, que Roma conservà quan dominà més tard aquell niu d’àguiles. Enderrocs de 
termes, subtraccions (substruccions) de temples, capitells i canyes de columna, 
graderies d’un teatre, que té per fons els cims de l’Apení, donen fe d’un important 
conjunt civil i militar alhora. Durant els seus temps de vida etrusca i durant bona part de 
la Faesulae  romana, de la ciutat avui estesa pel pla no existí ni l’embrió. Aquells 
pendissos, segurament coberts de bosc, on s’escamparen amb el temps, venint de cap a 
baix, els palaus camperols dels grans mecenes i les vil·les dels magnats i rics marxants, 
constituïen una afrau isarda, que sols travessaven els que portaven cap al riu, cap a la 
via natural de tràfec, quelcom de la vila d’allà dalt. 
 La necessitat que això revela fou l’origen de Florència. Nasqué, doncs, d’una 
naixença humil i anà creixent després d’una creixença lenta. Filla de Fiessole, 



mantinguda per la força mateixa de les coses en estat de subjecció colonial, formant 
com un veïnat d’empori, compost probablement dels ciutadans menys honorables i dels 
arreplegadissos de per tot, no és estrany que durant segles no tingués monuments que 
l’ennoblissin. Calia per això que la filla s’emancipés i que crescuda en força i en 
prestigi fins a igualar la mare, passés després a la categoria de rival. 
 
     El segle XII. – El Baptisteri 
 
 
 En esdevenir aquest canvi, les bregues començaren aviat i el segle onzè, a la fi, 
veié Fiessole retuda i destruïda i els seus habitants obligats a incorporar-se a la seva 
vencedora. La potència mostrada per aquesta en semblant gesta i en guerres venturoses 
amb els altres veïns li donà des d’aquell punt entrada franca a dins del laberint de la 
Història. Però fou verdaderament en el s. XII, quan creixent en bel·licositat i en ardidesa 
esdevingué més i més observable: el seu nom s’escampà per tot arreu, com si en lloc 
d’una república menuda, es tractés d’una nació d’extensos territoris i cal recordar que ja 
al començament de la centúria (1115) havia donat alguna ajuda als pisans, quan unint-se 
aquests als catalans, en les aigües del nostre Sant Feliu i sota el cabdillatge del nostre 
Ramon Berenguer III, intentaren la presa de Mallorca. Començaren aleshores ses 
organitzacions a base democràtica, s’iniciaren les lluites de partit, bulliren la indústria i 
els mestiers i es desplegaren per tot activitats, que dibuixaven netament les qualitats i 
els defectes que la feren més endavant famosa. 
 En mig d’aquest estat de coses, manifestacions d’una altra mena obliguen a tenir 
en compte la seva espiritualitat i deixen entreveure ensems el perquè del seu prestigi 
prematur. Avui encara, com a mostra d’aquell temps pot oferir exemplars del romànic 
especial de Pisa i si bé per una banda les adulteracions que han sofert i per altra les fites 
naturals d’aquest treball, no conviden a descriure’ls, seria imperdonable no fer una 
excepció per a l’església més antiga de Florència, per a aquell “bell Sant Joan” que el 
Dante enyorava en son exili i que alliçonava Brunelleschi en meditar l’epopeia de la 
cúpula. 
 La pietat dels florentins la distingí de sempre com a santuari nacional i la 
modificà i embellí seguidament, però és fàcil encara avui de prescindir de reformes i 
ornaments i considerar-la en l’aspecte que oferia al s.XII. De l’essencial res deu haver-
ne variat: solitari en mig de la placeta que fiten per davant el Campanile del Giotto i la 
catedral d’Arnolfo i Brunelleschi, el Baptisteri forma un ample prisma de base 
vuitavada, cobert per una piràmide i coronat a dalt de tot per la llanterna. Una socolada 
de pilastres corínties aguanta tot voltant un pis vint-i-quatre arcades de mig punt amb 
les corresponents columnes i més amunt s’hi desenrotlla un àtic subdividit també per 
pilastretes. Tots els paraments de l’exterior, als quals els elements citats donen caràcter, 
esdevenen encara rellevants pels diferents tons dels marbres, que ja originen per ells 
sols una singular decoració. Aquesta s’estén també per l’interior, però el que sobta de 
seguida en penetrar-hi a qualsevol que hagi vist els monuments antics de vora el Tíber, 
és el record de la rotonda d’Adrià, anomenat el Panteó d’Agripa: té amb ella una 
semblança, que cal mirar naturalment a través d’un cert raquitisme medieval, però que 
no es contrau a la planta i a la cúpula, sinó que abasta la disposició general del seu alçat. 
 Considerat en el seu conjunt i amb els ulls sobretot d’un català, dóna aquest 
temple una impressió especial d’arcaisme i de riquesa, que no deixen de sorprendre, en 
compara-los amb la pobresa de moltes fàbriques coetànies i que deriven encara de 
pompes imperials o d’influències vingudes d’Orient. Perquè l’edifici podrà tenir, si es 
vol, quelcom de característic, però la seva composició general per una banda, i el 



procediment de revestir amb materials de preu unes parets grolleres són obertament de 
tradició cesària, mentre els placatges de marbres, que semblen emparentats amb els 
mosaics ornamentals de la Roma medieval, els capitells aprofitats de construccions 
antigues i d’altres, que són d’aquests còpies fidels, acaben d’atorgar-li, per poc que se 
l’observi, una filiació exòtica i llunyana. El baptisteri, en resum, junt amb els altres 
exemplars de  la seva època, són prova de les disposicions per a l’Art de tot un poble, 
però d’un poble, que té d’adoptar encara formes d’altri, que no ha arribat del tot a 
l’emancipació del seu esperit. 
  
       

La Florència dels s. XIII i XIV. – Cimabue o Duccio 
 
 Allò que representa el Baptisteri en l’art de construir, ho representen en pintura 
les icones purament bizantines que, imitades o importades, devien ésser per aquell 
temps les soles obres que excitaven la devoció dels ciutadans. Quin abisme, quan hom 
compara aquestes amb el que ja se’n pot dir art florentí! Quan més se les considera en 
llur rigidesa convencional, en llur subjecció volguda a patrons i regles revellides, més es 
comprèn com un triomf aquell xic d’alè de vida que mostra la Madona, atribuïda fins 
ara al Cimabue i més s’admet com a lògica, possible, versemblant, si no com a 
verament històrica, la llegenda que amb ella es relaciona. Gairebé tots deveu saber-lo, 
aquell raconte, revelació claríssima de l’ànima florentina. La taula no era encara mig 
pintada, que la fama en corria ja de boca en boca, com si es tractés d’una obra 
miraculosa intervinguda per mà d’àngels. Carles d’Anjou, el qui originà per aquell 
temps la dominació catalana al sud d’Itàlia, fou honorat un jorn per la Senyoria, a tall 
d’homenatge principesc, amb una visita a l’obrador de l’artista, i el poble, que seguí 
emocionat l’acabament d’aquella meravella, s’hi atansà un jorn amb decisió, organitzà 
espontàniament un seguici respectuós i nodridíssim i amb pompa inusitada, a so de 
trompetes i amb repic frisós de les campanes, portà la sagrada efígie des de la casa del 
pintor, en el barri que de llavors se’n diu el Borgo Allegri, fins a l’altar que encara 
ocupa a la capella Rucellai de Santa Maria la Novella. 
 I és que, realment, aquella imatge de fesomia bondadosa, que sense situar-la en 
el seu lloc cronològic, en repararíem tan sols l’encarcarament hieràtic, representava 
potser un progrés, un escaló pujat d’un cop, però més alt que tots els successius; tenia la 
superioritat que té una creació sobre un refinament i en tal concepte havia tal volta de 
sorprendre més, del que arribà a sorprendre en jorn futurs una equilibrada madona de 
Rafael o un graciosa verge del Sarto. 
 Moltes provatures, amagades algunes pel temps, molts de trasbalsos polítics i 
socials, havien modelat l’ànima pública en el segle i mig que va des de la fàbrica 
romànica del Baptisteri fins a aquesta imatge de Duccio o de Cimabue, apareguda a 
finals del s. XIII. Una embranzida de joventut havia sotraguejat tota la vida del poble 
florentí, portant-lo en distints ordres fins a les extremituds de la passió. Mentre Jaume I 
conqueria reialmes als moros i Pere el Gran s’ensenyoria de Sicília i es feia poderós per 
mar i per terra, Florència, concentrada en l’estretor del seu terrer, però no menys 
guerrera que els grans estat d’aleshores, combatia sens treva les viles toscanes, sobretot 
Pisa i Siena i eixamplava seguidament el seu prestigi en tot el centre d’Itàlia. 
 A dins de la ciutat, per altra part, els canvis en el públic regiment removien les 
consciències de tothom i a la destitució de la noblesa, a la instauració de magistrats 
forasters, a la intervenció fruitosa de les corporacions gremials, s’hi barrejaven 
barroerament des de bon començament les discòrdies de les gran famílies i la lluita 
enverinada, interminable, de güelfs i gibelins. Trista havia d’ésser la vida en aquells 



carrers estrets i llòbrecs, tacats de sang a cada cantonada! Per comprendre-ho no hi ha 
com passejar per certs barris actuals, que són tràgica membrança de la ciutat doscentista 
i si volem completar-ne la visió, en tenim una imatge autèntica i encara ben completa en 
el burg proper de San Gimignano, que s’albira des del tren pujant cap a Siena. 
Difícilment haureu vist quelcom de més singular ni més feréstec que aquell clos 
encimbellat, uniformat tot ell per una morenor de set centúries, de dins del qual se 
n’alça, com bosc espès de soques esbrancades, un laberíntic feix de torres altes, que 
semblen desafiar-se a quina puja més enlaire. Doncs la Florència d’aquell temps, la 
Florència del Dante, tenia igual aspecte dins d’un major recinte i era fidel imatge de 
l’estat dels esperits: per damunt dels seus casals, dels quals el sever palau dels 
Davanzati, com a més immediat, ens en dóna avui alguna idea, aixecaven llurs quatre 
caires unes tres-centes torres, iguals o  molt semblants a les de San Gimignano i a dalt 
de tot, entre els fesos merlets dels gibelins i entre els merlets carrats del partit güelf, hi 
vetllaven amb constància els respectius adherents meditant noves baralles i complots. 
 
        Feudalisme i Art 
 
 I no obstant, companys, per estrany que això us sembli, d’aquest ambient feudal 
i ombrívol se n’esbargia sana i vigorosa la influència, l’eficàcia de la Florència: les 
empreses mercantils dels florentins arribaven al lluny; els seus invents, els seus 
productes, les seves sedes i teixits, gaudien d’una fama mundial i senyors ensems del 
diner, banquers de reis i de nacions, tenien sucursals en les ciutats més populoses i el 
florí d’or, com vassallatge financer, esdevenia imposat a tota Europa, com per igual 
temps les quatre barres als peixos tots del mar llatí. 
 Però el que resulta encara més estrany és que en aquest terrer regat de sang, en 
aquesta atmosfera d’odis implacables, que continuà estenent-se s.XIV endins, hi 
maduressin fruits de la més alta espiritualitat. 
 Era, en efecte, entre bregues i batalles que l’onada de goticisme, baixada de cap 
al Nord, amainava la seva força sota la blavor del cel toscà i abandonant ses 
combinacions estètiques, semblava cercar en la major massa, la majestat, l’amplitud i la 
riquesa. 
 Era entre el brogit de les faccions que s’anava alçant el temple de Santa Maria la 
Novella i que començava a dipositar-hi la pintura, al fresc i en retaules, els seus més 
cabdals documents. 
 Era entre les negrors d’aquell temps, el 1294, que la Senyoria encomanava a 
Arnolfo del Cambio la reconstrucció de la Seu, ordenant-li per decret que li fes assolir 
una tal alçada i una “tan pròdiga magnificència, que no es pogués esperar mai de 
l’enginy ni del poder de l’home res de més noble ni més bell”. 
 Era en ple ressò de la victòria final del partit güelf, que bastia el mateix Arnolfo 
el Palau Vell, on el seu destí de fortalesa comunal no era suficient per a eliminar-ne la 
gràcia i l’esveltesa i a tal grau aquestes arribaven, que quan Gualter de Brienne, fill del 
derrotat pels catalans vora l’Acròpolis d’Atenes, disposà com a tirà tot un seguit 
d’enfortiments, no les pogué en cap sentit destruir ni adulterar. 

Era també entre conspiracions i turbulències que un lluitador incansable, un 
apassionat polític, desterrat a la fi en 1302, concebia l’immortal poema, inspirat per la 
dolça Beatriu, que enlairava a davant de tota Itàlia la llengua de Florència com a norma 
segura i ennoblida. 

I era, finalment, entre alçaments sagnants i revenges despietades que Giotto, 
l’amic del Dante, projectava fervorós aquell cloquer de delicades filigranes, 
revolucionava la pintura al mateix temps, tot comentant els més tendres episodis de la 



fundació seràfica, i corria da cap a cap de la península, com apòstol incansable de l’art 
nou que naixia a vora l’Arno. 

Realment, davant semblants fenòmens, cal pensar en el tremp excel·lent 
d’aquella raça o convenir, almenys, amb Taine “que l’ànima florentina, vibrant sempre i 
ocupada de sentiments tràgics i forts, esdevenia més sensible a l’Art pel mateix contrast 
de la seva serenitat i la seva belles”. 

 
      El Giotto i la Natura. 
 
La vida exuberant dels s.XIII i XIV era verament la gestació del gran esclat que 

es preparava i en el seu procés cal observar-hi elements, que venen a il·lustrar 
l’excel·lència dels nostres propis ideals. S’ha parlat tant de l’art creat per aquell temps 
com d’una renaixença, d’una imitació de l’art antic, que hi hauria qui podria creure 
aquesta la seva causa exclusiva. I, per cert, que si hi contribuí de fer,, no fou pas a soles 
i ni tan sols en primer lloc. Deixant a part el cas de Nicolau de Pisa o Nicolau de Puglia, 
com ara l’anomenen, cas esporàdic, sense antecedents ni gran seguici almenys dins la 
Toscana, fou el Giotto (1276?-1337) que desenrotllà la tendència que hem observat en 
el Cimabue i que es constituí en innovador tan eficaç, que entre els enamorats dels anys 
poderosos de cap el 1300, hi ha qui el proclama àrbitre del destí de Florència, del 
d’Itàlia i del món. Doncs bé, el vertader mestre del Giotto no fou pas l’Antigor, fou la 
Natura. 

Tal com el Dante es deseixia de la llengua universal i sàvia per a les seves altes 
concepcions i obtenia el seu triomf i el de Florència, valent-se de la pròpia parla i 
flestomant ensems dels que lloaven la dels altres, així també el Giotto, el pastoret 
descobert pel Cimabue quan dibuixava els seus moltons sobre la sorra, no era pas 
mitjançant models exòtics i incompresos, que havia d’obrir a l’Art una nova era, sinó 
amb l’estudi del físic i actituds dels seus conciutadans, amb l’amor a les belleses 
naturals, amb el seu caient ingènit cap a la vida i la gràcia, amb la seva penetració tan 
conseqüent d’aquell altre excels naturalisme, predicat un segle abans per Sant Francesc 
en la pròpia Umbria i amb l’observació, en resum, de tot el que l’envoltava i al que ja 
havia d’infondre, en oposició, per dir-ho així, al realisme que anava a imperar a 
Flandes, quelcom d’aquell exquisit idealisme característic per llarg temps de la novella 
escola. 

 No d’altra manera Catalunya, sense literatura, sense art, sense 
espiritualitat de cap mena, tenia de recobra-ho tot, en recobrar-se plenament a si 
mateixa. 

A Itàlia la influència clàssica no s’hi extingí mai per complet i la confirmació 
podem trobar-la a Florència, malgrat el seu esperit tan fonamentalment independent. 
Mireu, sinó, la magnificent Loggia del Lanzi: és gòtica, és de l’art importat, però aquell 
gòtic esdevé planta que s’adapta a un nou mitjà; sense que el seu autor sigui l’Orcagna o 
qui sigui, tingués intent ni coneixences per a retre culte a l’Antigor, les arcuacions, 
malgrat tot, se li tornen de mig punt, els feixos de columnes li atenyen tan sols alçades 
mesurades i el conjunt respira una amplitud i una serena majestat, més properes de les 
Termes de Caracal·la o el Panteó que dels porxos de Nuremberg o d’Ipres. El Giotto 
mateix, naturalment pagà tribut com arquitecte a aquell estat de coses, però entre els 
darrers i pàl·lids raigs d’una influència llunyana i moridora i l’erudició embrionària, 
cobejosa d’una restauració completa, hi hagué un punt mort, una època neutra, que com 
resultat tal volta de potent intuïció i sense decantar-se a la rutina ni a buides novetats, ell 
sabé omplir fruitosament amb l’esforç seguit i sanitós, estintolat en la realitat que el 
rodejava i que ningú fins aleshores havia sabut estudiar ni veure. 



Si considerem, doncs, com és just, aquest esforç del Giotto l’inici del gran 
moviment transformador, caldrà que convinguem que el principi actiu del Renaixement 
és l’observació de la Natura: ella esdevingué el peu verge de saba vigorosa on tenia de 
florir l’art nou; l’amor a l’Antigor fou l’empelt escaient que havia d’embellir aquella 
florida. 

     
     L’amor a l’Antigor 
 
Ja es comprèn amb això que no tractem pas de rebaixar a l’element clàssic la 

importància que efectivament tingué. Els literats tres-centistes foren els primers a 
acudir-hi. Dante retreia autors antics i seguidament s’hi inspirava; Petrarca, originari de 
Florència on perfectament es coneixia la seva obra, els estudiava i se’n servia amb una 
major ardor d’especialista i Bocaccio ensenyava el grec i explicava públicament la 
Divina Comèdia a l’església de San Stefano. I si Dante creava un Virgili medieval, si 
Petrarca, malgrat els seus ideals, cantava amb l’accent d’un trobador, si Bocaccio amb 
els seus contes s’apropava més als flabiaux que a les faules milèsies, si tots plegats 
estaven ben lluny encara de penetrar la mentalitat de llurs models, eren, no obstant, 
representants d’un tendència, que de dia en dia havia d’intensificar-se i propagar-se. 

En finalitzar el s.XIV, constatem, doncs, la presència dels dos elements 
primordials i considerem que no obraven pas únicament sobre un cenacle d’artistes i 
poetes o sobre un nucli de polítics amb amplitud de mires, sinó sobre l’esperit de tot un 
poble, que rere la mobilitat, l’actuació inconscients i l’embranzida d’una vigorosa 
adolescència, anava a entrar de ple dins d’una joventut ja més serena i reflexiva. 

 
     
    ELS QUATRECENTISTES. – L’esclat del s. XV. 
                                               – Els Mèdicis. – Humanistes i artistes. 
 
Lluny de creure, per tant, com Dupaty, que en morir a Florència les llibertats hi 

nasqueren les Belles Arts, hem de veure aquestes evolucionant de molt abans dins d’una 
gradació ascendent, però harmònica sempre i natural. El que succeí, en començar el s. 
XV, fou que vingué a afavorir-les i a directament  empènyer-les tot un seguit d’externes 
circumstàncies. El benestar i la riquesa eren aleshores generals i semblava com si rere 
tantes guerres i discòrdies, vivent encara el record d’aquella pesta esgarrifosa, 
amplament al·ludida per Bocaccio, existís per tot arreu com un afany intens de gaudis i 
alegries. Una oligarquia de nobles i burgesos, per altra part, havia assolit una certa 
estabilitat dins d’una constitució democràtica i esdevenia en conseqüència un benfactor 
sedant de les passions polítiques. La dominació dels Albizzi refermà encara més la 
pública prosperitat i quan finides amb èxit les guerres contra Nàpols i Milà, els Mèdicis 
acabaren per consolidar llur hegemonia, llavors, verament començà per a les arts un 
segle d’or. A l’ambient de relativa tranquil·litat dins del qual pogueren desenrotllar-se 
amb una activitat més meditada, s’hi afegí la protecció d’uns caps d’estat, que procurant 
no ferir cap fibra de la susceptibilitat republicana, es comportaren, no obstant, com a 
veritables prínceps de grans iniciatives, com a pròdigs mecenes, que assedegats d’art i 
de bellesa, no repararen en escantonar llur fortuna pròpia en profit de la glòria comunal. 

Plató, el favorit d’aquella etapa, acaba d’il·lustrar del costat diplomàtic l’enlairat 
capteniment dels Mèdicis. “La política, deia, s’aguanta en la moral, la moral en 
l’educació i aquesta en el conjunt de les arts, que esdevenen així un instrument 
pedagògic, del qual l’home d’estat en pot fer el que li plagui”. Per enamorats, no 
obstant, que estiguessin del filòsof hel·lènic, baix l’ègida del qual fundaren l’Acadèmia, 



ni a Cosme, El Pare de la Pàtria, ni al seu nét Llorenç, tenim dret d’atribuir-los cap 
mira baixa de política, com a mòbil únic de llurs actes en relació amb les arts i si el 
primer es guià principalment pel seu instint segur i per la perspicàcia del marxant i 
l’estadista, hi hagué en ell, a més, la bondat d’un ciutadà honorable i l’ardor d’un 
patriota i quant a Llorenç, la seva cultura refinada, la seva pròpia i merescuda fama 
d’artista i de poeta, constituïren la seva millor defensa. 

Qui podria ara, dins l’estretor d’aquestes planes, aturar-se en el sens fi 
d’esdeveniments, de coincidències i d’estímuls, desenrotllats durant el poder d’aquests 
dos  homes o provocats directament per ells? I no obstant, tot són circumstàncies 
venturoses, iniciatives entusiastes i encertades que s’harmonitzen complexament donant 
raó d’uns resultats excepcionals. 

El sojorn a la ciutat del Sant Pare Eugeni IV, el concili que hi reuní el 1439, la 
fundació de la famosa biblioteca, els savis i escriptors, que fugitius de Constantinoble hi 
acudeixen com a llur refugi natural, els manuscrits grecs salvats de les mans turques que 
hi troben un recés segur, contribuïren, entre altres, com a factors poderosíssims al 
foment de l’humanisme, la influència colossal del qual s’ha estès fins a avui. 

L’amor inconscient dels trescentistes per a les lletres antigues s’havia 
transformat en quelcom de més científic. Els racons més amagats dels monestirs, fins en 
l’interior d’Alemanya, eren activament escorcollats i la troballa d’un text era celebrada 
amb tanta joia com el desenterrament d’alguna estàtua. El Poggio, l’orador i contista 
d’esperit independent, representava entre els confrares el tipus de  recercador astut i de 
cop d’ull precís; Politiano, el frare de Sant Marc, no sabia abstenir-se, ni en els sermons, 
de retreure els seus poetes preferits i Marsilio Ficino, el platonista, interpretava 
obertament l’Evangeli guiat pels sistemes del seu mestre, mentre Filelfo, l’universal 
Pico della Mirandola i Lleó Bta. Alberti, l’arquitecte, per citar alguns dels més sabuts, 
col·laboraven persistentment en l’aclaparadora tasca. 

Nexe de tota espiritualitat, aquell Llorenç el Magnífic, que per un joc de mots 
feliç fou comparat amb un llorer de glòria pacifista, posava metòdicament en contacte la 
seva cort d’humanistes amb els artistes de tota mena i a deu segles de distància la 
mesura i l’elegància clàssiques començava a influir més o menys directament en 
produccions fins aleshores lliures. Congriador, a més, de camperols aplecs, on es 
parlava del Crítias i el Fedó, Llorenç procurava aquell contacte en el palau històric, que 
Cosme feu bastir a Michelozzo, però de preferència en la seva vil·la de Fiessole o en un 
lloc qualsevol dels encontorns i allà, d’acord amb els poetes, que celebraven sobretot les 
belleses del camp, malgrat poblar-lo ja de nàiades i dríades, es giraven els artistes vers 
les flors i les boscúries on feu néixer Boticcelli la seva Primavera. 

Potencialitat, atenció a la Natura, lliçons de classicisme, riqueses, benestar, la 
protecció d’un mecenes intel·ligent i magnànim, tot concorria a la glòria del gran segle, 
però fou tal aquesta, que no tenim d’admirar-nos si s’han editat volums enters esbrinant-
ne detingudament les causes i establint-ne la gènesi. Per a mesurar aquesta glòria cal 
considerar que d’aquell recinte reduït la llum s’escampà per la Toscana, per la Itàlia i 
per Europa; que refoses damunt d’una forma nodrida per tantes energies, les arts 
plàstiques aparegueren com dotades d’una segona naixença i que a l’empenta de 
Florència quatrecentista, fou tot el món intel·lectual i artístic, que començà una nova 
trajectòria que encara no ha finit. 

Tres homes il·lustres, tres noms sintètics, han de sonar de seguida en aquest lloc: 
Brunelleschi (1379 a 1446), Ghiberti (1378 a 1455), Donatello (1386 a 1466). Són ells 
qui crearen la Florància nova, la que cal identificar amb la Florència definitiva, amb la 
que ha exercit fins a nosaltres el seu poder suggestiu! L’actuació d’aquests homes 
s’escaigué en la primera meitat del segle i abans de l’època del Magnífic, no essent 



estrany, per tant, si una part de llur obra es lligà encara amb l’heretada de les edats 
anteriors. Progressius, no obstant, no s’acontentaren de vells procediments: molt joves 
encara, Brunelleschi i Donatello abandonaren la ciutat nadiua i s’establiren a Roma per 
llarga temporada, donant així el primer exemple d’un sojorn a la ciutat eterna, com 
etapa obligada de perfeccionament estètic. La utilització del classicisme l’imaginaren ja 
molt diferent dels seus passats: per a ells consistia en primer lloc en veure i en entendre 
el que restava d’aquell art i aquest estudi objectiu, modern per dir-ho així, allunyat ja de 
la pura especulació que l’havia precedit, els recompensà plenament de llur viatge. 
 
Coses d’Itàlia p. 106 - 169



                                              
 
Salvador Albert i Pey  

(Palamós, 1868- Cerdanyola, 1944)  
Poeta, narrador, assagista i polític  
 
obres (en llengua catalana): 

El despertar d’un cor, (1897) comèdia Ideal, (1898) novel·la Soldats de la vida, 
(1898) drama Involució, (1898), assaig Florida de Tardor, (1918), poemes Les hores 
que tornen (1919), poemes Amiel, (1920) assaig Confins, (1921) poemes Antologia, 
(1921) poemes Òpals, (1924) poemes Més enllà (1925) poemes Poesies (1916-1925), 
(1926), recull de poemes Les darreres fulles, (1929-1938) 

 
Poesies (1916-1925) 

 
Salvador Albert. 

(Nota a aquesta edició) 
Els poemes escrits a continuació son la reproducció dels poemes de Salvador Albert 
escrits entre 1916 i 1925, publicats per la Biblioteca Literària de l’Editorial Catalana 
SA. i Llibreria Catalònia, a Barcelona, 1925. Amb el mateix títol que porta la capçalera 
d’aquest recull. 
L’ortografia queda adaptada a la vigència de la normativa corresponent a l’any 2016 
(darrer trimestre). 
Algun termes queden canviats per raó d’adaptar-los al lèxic normatiu actual, malgrat 
que, alguns cops, aquest canvi produeix alteració en la mètrica del vers corresponent. 
Per evitar, en la mesura del possible, aquest problema es mantenen mots que son 
contemplats al diccionari Alcover-Moll, malgrat no ser-ho al DIEC. 
Alguns canvis de lèxic responen a la voluntat d’escriure mots d’ús més contemporani, 
malgrat la correcció normativa dels mots substituïts. 

 
 

CONFINS (1920) 
 
 



Alta claredat, 
ritme i puritat: 
suprema Harmonia, 
divina Beutat, 
eterna Poesia. 
 
 
 
Fulles de goig i fulles de turment, 
jo us dono al vent. 
Aneu, fràgils despulles 
d’un cor ardent. 
Aneu, pàl·lides fulles, 
on vagi el vent. 
A través l’espai ample, sonor i resplendent! 
 
 
 
ENCANTAMENTS HUMILS 
 
Jo voldria ésser gran, molt gran, tan gran, 
que pogués mirar el món amb ull d’infant. 
 
I 
 
Que m’és dolç obrir el cor 
a les humils meravelles! 
Les gatoses ploren or, 
i els arns floreixen estrelles! 
 
II 
 
Em sento un profund anhel, 
d’esdevenir pur, senzill, 
quan veig que, allà dalt del cel, 
el dolç batec de l’estel 
ritma l’aspre cant del grill. 
 
III  
 
De mon hort per damunt les velles tanques, 
els ametllers florits creuen llurs branques, 
com creuen, amorosos, llurs arrels. 
I, indiferents als vents i a les nevades, 
es fan tendres carícies estelades, 
mentre cau sobre d’ells el plor dels cels. 
 
IV 
 
Quan el bon temps, prometedor, s’atansa, 



l’ametller es veu marcida la il·lusió 
abans  que li fullegi l’esperança. 
Per això fruita amb duresa i amargor. 
 
V 
 
En el calze d’una flor 
que el vent d’hivern ha marcit 
dorm un papalló arraulit. 
Trista imatge d’un amor 
nascut amb ales d’oblit. 
 
VI 
 
De la plana i de la serra 
bell ressorgir! 
Tots els amors de la terra 
van florir. 
 
Arreu estremeix les branques 
un dolç neguit.  
De l’ametller les flors blanques 
ja s’han marcit... 
 
VII 
 
És mon jardí reblert de flors 
una alegria de colors. 
 
Pluja d’abril lenta i sonora, 
pluja d’abril fresca i brillant, 
també és alegre el cel que et plora 
amb la dolcesa d’un infant. 
 
VIII 
 
Papallones, alceu el vol gentil, 
ànimes blanques de les flors d’abril, 
que apunta el dia. 
Alceu el vol, que ja partí amatent, 
vers la llum pura que somriu a orient, 
l’ànima meva. 
 
IX 
 
Maig que neixes plorant del plor d’abril 
i que les boires de l’abril destries, 
tu fores, amb ta gràcia juvenil, 
el mes de les supremes alegries, 
si no hi hagués, en ton somrís gentil, 



una ombra d’enyorança de l’abril. 
 
X 
 
Filla del sol esplendent, 
la cigala té un turment 
que el meu cor també contrista. 
En son deliri impotent, 
volent cantar un himne ardent, 
sols dóna una nota trista. 
 
XI 
 
L’aigua surt freda com gel 
de la granítica entranya, 
i jo la bec amb anhel 
com si fos el blau del cel 
que es filtrés per la muntanya. 
 
XII 
 
—Véns?— diu la correntia adelerada 
a una límpida gota de rosada 
que el dia clar amb sa esplendor enerva. 
—La mar és bella, gran, il·limitada...—  
la correntia alegrement li observa. 
Mes no la sent la gota de rosada 
que el sol guaita encantada, 
gronxant-se dolçament en un bri d’herba. 
 
XIII 
 
Dolçors de la mar salada, 
calmes d’estiu! 
En vostra blavor encantada, 
on el sol radiant somriu, 
jo sento agitar-se un viu 
anhel de tempesta irada. 
 
Feu tremolar ma mirada, 
calmes d’estiu, 
dolçors de la mar salada. 
 
XIV 
 
La mar, immòbil sota la posta d’or, 
m’envia onades de silenci al cor. 
El cel s’adorm plorant la llum absent, 
i el primer estel somriu al firmament, 
càndid i pur, 



com blanc nenúfar en un llac d’atzur. 
 
XV 
 
És un crepuscle de llorers, de palmes, 
de porpres flamejants. 
Al sobirà que es mor, les ombres calmes 
li cenyiran corona de diamants. 
 
XVI 
 
La nit és serena. El vent, 
venint d’enllà de la duna, 
broda, sobre el mar silent, 
una oració fervent 
que la resa el clar de lluna 
dolçament. 
 
XVII 
 
Lenta, esblaimada, ensonyada, mística, 
sola, en la soledat de l’horitzó, 
la lluna es colga, com expira una ànima 
en la nit infinita del dolor. 
 
XVIII 
 
Hora de les estrelles amoroses 
en l’èxtasi nocturn. 
Plora la nit sobre les flors mig closes 
de mon jardí soliu i taciturn. 
Dormen els papallons, dormen les roses. 
Ni ales inquietes ni brillants colors. 
Hora de les amors misterioses 
d’ombres i olors. 
 
XIX 
 
Alegra’t, cor meu, 
que n’és temps encara. 
El dia ha estat greu, 
mes la nit és clara. 
 
XX 
 
És, pels meus ulls, celestial delícia, 
que el cor m’enfebra com una carícia 
profundament suau de l’infinit, 
l’idil·li dels estels a mitjanit. 
 



XXI 
 
Lentament, finament, serenament, 
floreix damunt les ones l’alegria 
de reveure el cel blau, l’amat absent, 
quan a l’orient, 
en puríssima, augusta epifania, 
lentament, finament, serenament, 
floreix el dia. 
 
XXII 
 
Bec, en el calze d’un llir, 
una llàgrima d’albada,  
i em sento, en un dolç delir, 
tota l’ànima amarada 
de la llum del bell safir 
que l’ha plorada. 
 
XXIII 
 
S’obriren de l’alba a la tendra carícia 
les roses humides del plor de la nit. 
I jo, silenciós, he escoltat amb delícia 
les coses que l’alba i les roses s’han dit. 
Les roses a l’alba: “Voldríem ser llum.” 
i l’alba a les roses: “Jo ésser perfum.” 
 
XXIV 
 
Jo la sento cantar, la llum novella, 
quan finen les nits clares i silents; 
jo la sento cantar com una ocella 
que tingués el seu niu en una estrella 
i en davallés, les ales resplendents. 
 
XXV 
 
L’infant es desperta, 
com un crit d’alerta, 
quan despunta el jorn. 
I guaita a l’entorn 
i alegre somriu. 
Sa mare li diu: 
—Fill meu, dorm, que és d’hora. 
I l’infantó plora... 
 
XXVI 
 
Contemplant devotament 



les siderals meravelles, 
em prengué el son dolçament, 
i, aquest matí, el sol ixent 
he vist coronat d’estrelles. 
 
XXVII 
 
En veure’m aquest matí, 
totes les flors del jardí 
alhora m’han somrigut. 
Llurs tendres cors han sentit 
que jo duia el meu florit 
de flors de ma solitud. 
 
XXVIII 
 
Atret pels encants sublims 
de Natura, vers els cims, 
vaig pujant, pujant sens treva... 
Quan als cims arribaré, 
tant de bo em resti alè 
per sospirar: —Mare meva... 
 
 
XXIX 

 
Tremola de mon vertigen la muntanya 
quan jo, en el cim, bec a doll l’atzur. 
La sento bategar com una entranya, 
i, sostingut per una força estranya, 
m’hi trobo més segur. 
 
XXX 
 
Dessota meu, monts, planes, rius, 
al lluny, el mar blau, resplendent; 
a mon entorn, roures altius 
on canta el vent; 
davant mos ulls, els horitzons 
clars, infinits. 
Sobre mon cap, dos papallons 
amorosits. 
 
XXXI 
 
L’abisme guaita, amb el seu ull ple de misteri, 
de la teva suprema beutat, 
vinc a oblidar, oh Natura! 
els bells mots que m’has dictat. 
Humilment, voldria aprendre, 



en la teva augusta soledat, 
els teus poemes de Silenci 
ressonants d’Eternitat. 
 
XXXIII 
 
Sota el cel blanc de núvols de tardor, 
sospira el llavi en flor 
d’una donzella fresca i riallera 
una cançó d’amor. 
Que és bell sentir cantar la primavera, 
sota un cel blanc de núvols de tardor! 
 
XXXIV 
 
El virolat desmai de la tardor 
m’omple el cor ensems de joia i de tristos. 
 
Ja han emmudit les lires dels ocells, 
i a mi cada tardor em porta cants novells. 
 
Són cants de primavera, hivern i estiu. 
Oh la tardor enigmàtica que alhora plora i riu! 
 
XXXV 
 
Van escurçant-se tristament els dies, 
i es moren els jardins entre ombres pies. 
 
Adéu-siau, marcides alegries, 
que a soles em deixeu amb mon hivern. 
 
Jo brodaré en la neu mon somni etern. 
 
XXXVI 
 
Jo veig la mort de vida aureolada, 
com veig la nit d’estrelles coronada. 
 
Màgic encantament de l’estelada, 
goig infinit de l’ànima extasiada! 
 
Jo veig la mort de vida aureolada. 
 
 
 
MIRATGES 
 
 
SILENCIARI 



 
Mon cor et vol com ets, 
oh viarany soliu! 
orlat de flors humils 
i de verdor novella; 
de dia, remorós 
de xerroteigs de niu; 
de nit, tot somniós 
de claredats d’estrella. 
 
Sabent-te tan retret, 
t’ha vingut en secret 
la soledat callada. 
Tu, viarany desert, 
amb ton somriure verd, 
l’has encisada. 
Jo, pobre pelegrí, 
et vull, amic, seguir 
fins a arribar a la fi 
de ma jornada. 
 
És greu el meu dolor, 
mes contindré mon plor 
per no torbar-vos l’amor 
assossegada, 
oh viarany en flor! 
oh soledat callada! 
 
 
CENT ANYS D’AMOR 
 
Un pi s’aixeca, ardit i esvelt, 
vers l’ample atzur dalt de la serra. 
Cent anys d’amor del sol, del cel 
i de la terra! 
 
Sota aquest pi ufanós i alt, 
que el vent aroma, 
sento els cops secs d’una destral 
i sento el bleix ansiós d’un home... 
 
 
DONZELLES DE LA VALL... 
 
En l’or del blat, flamegen les roselles, 
i sanglota asprament la guatlla en rut;  
folles de sol, endinsen les abelles 
en les corol·les llur fibló golut. 
 
Donzelles de la vall, quan sereu velles, 



mentre pels camps les joventuts novelles, 
rient, llurs boques ajuntaran vermelles 
i enllaçarà el cos tendre el braç forçut, 
lligareu garbes, abatreu roselles 
i furtareu la mel a les abelles 
amb les mans balbes i el posat sorrut. 
 
 
SOLEDATS NEVADES 
 
Oh blanques soledats 
dels cims nevats, 
ardits i bells en la blavor serena! 
Jo contemplo de lluny, enyoradís, 
vostre somrís 
que suavitza l’aspror de la carena. 
 
Us vindré a demanar un recer soliu 
quan tornarà l’estiu, 
altes i clares soledats nevades, 
i guariran mon cor emmetzinat 
pel baf de la ciutat, 
les fresques alenades 
de neus que hauran restat, 
dormides en obagues fondalades 
sota d’un vel d’eterna puritat. 
 
 
POSTA 
 
Els amples finestrals de la masia 
guaiten, amb ulls febrils, els darrers focs del dia. 
 
La nit davalla, lenta i sobirana, 
damunt del primer estel pur i radiant, 
com l’ala fosca de la mort que plana 
sobre un somrís d’infant. 
 
Els arbres i les flors sospiren amb neguit: 
—Si era tan bell el dia, per què vindrà la nit? 
 
Amb un desmai sobtat de crestes emporprades, 
l’aviram, muda, en el corral s’ajoca. 
 
Immòbil, sola, en un recó, la lloca 
cova, amb tota l’ardència de sos francs, 
l’eternitat que dorm dintre els ous blancs. 
 
 
NAVILIS 



 
Navilis! Navilis! 
—Tragèdies i idil·lis 
del vent i la mar... 
Veles i banderes 
que onegen lleugeres 
en el dia clar... 
 
Navilis que veniu de mars llunyans! 
Aigua del port que, immòbil, els esperes... 
Navilis que heu vençut els oceans! 
Si arrieu vostres veles flamejants, 
deixeu tremolar al vent vostres banderes! 
 
 
BEATITUD 
 
Encara que milers d’anys visqués, no em cansaria 
de contemplar, extàtic, la terra, el cel i el mar. 
Mon cor, al ritme etern del cor diví, batria,  
i essent sempre el mateix, tothora em sentiria 
renàixer de mes cendres amb nous anhels d’amar. 
 
Entre dos mons llavors, entre dos mons com ara, 
el mon dels meus ensomnis i el món del real, 
aniria ma mirada humil, devota i clara, 
des del fons de mon ésser fins a l’estel més alt. 
 
La universal beutat ma vida embelliria, 
i, en mon encant sublim, al fons de l’infinit, 
juntets de vida i mort els dos extrems veuria, 
eternament despert i eternament dormit. 
 
 
CANÇONS 
 
Blanca de blancor llunària, 
m’ha vingut com un estel, 
en ma foscor solitària, 
dels llunyans confins del cel. 
 
És una ànima germana 
que m’ha enviat el destí. 
Ella ve a cercar-me ufana; 
mes jo no la puc seguir. 
 
II 
 
Véns sens que t’hagi cridat; 
entres sens obrir la porta. 



Ets la imatge d’una morta 
que jo ja havia oblidat. 
 
I ets bella com aleshores 
que et morires entre flors. 
Jo veig plorar els meus amors 
en els ulls amb què ara plores. 
 
III 
 
En mig de la nit serena, 
l’he vista, alçades les mans, 
al clar de la lluna plena, 
devers els estels llunyans. 
 
En son llavi trist, floria 
el llir d’una oració, 
i una rosa s’hi moria, 
una rosa de tardor 
que el meu va posar-hi un dia. 
 
IV 
 
Mai no oblidaré l’amor 
de la verge que, altres dies, 
amb besos plens de candor, 
en el vas de ma tristor, 
hi posà un pom d’alegries. 
 
L’àngel tornà al paradís 
amb sa cara riallera; 
però a mon cor enyoradís 
li porta el seu bell somrís 
cada nova primavera. 
 
V 
 
Jo camino vers la mort 
per camins de primavera; 
tremola a voltes mon cor, 
mes no vol que torni enrere.  
 
Una dona el malferí, 
i el la n’ha beneïda: 
quan es pensava morir 
va renàixer a nova vida. 
 
Es marceix en la dissort 
la flor un dia encisera, 
mentre jo, entre somnis d’or, 



vaig caminant vers la mort 
per camins de primavera. 
 
VI 
 
Faig de nits el meu camí 
guiat pel brill diamantí 
d’un estel que m’enlluerna. 
Jo voldria caminar, 
si veiés l’estel brillar 
encara que la nit fos eterna. 
 
L’estel, fix en el zenit, 
guaitant-me de fit a fit, 
el meu esperit arbora. 
I caminant vers l’orient, 
jo contemplo tristament 
com l’estel es va fonent 
en el somrís de l’aurora. 
 
 
L’AMIC 
 
Un raig de sol que ha entrat a l’hospital 
damunt d’un blanc coixí 
plora un malalt, 
un jove d’ulls de cel que hi era ahir, 
que avui no hi és 
ni tornarà mai més. 
 
El raig de sol li feia companyia 
cada tarda una estona, si podia... 
L’un i l’altre eren blancs sobre el coixí 
fent de dues tristors una alegria. 
 
Ara el cerca d’un llit a un altre llit 
amb amorós neguit. 
Després, poc a poquet, se’n va va tot trist: 
ha escorcollat la cambra i no l’ha vist. 
—Hi era ahir 
i avui no hi és... 
No tornarà mai més? 
 
 
DIU L’AMANT AL·LUCINAT 
 
I 
—En la pau benaurada del matí, 
mentre cantava, límpid i sonor, 
a l’ombra verda, el brollador perlí, 



poc a poquet s’ha adormit mon cor. 
 
I he somniat el dia que et vaig veure, 
sota l’encís del sol primaveral, 
la meva amor, esvelta i virginal, 
amb la teva faç blanca i el teu cabell d’or fi. 
 
Eres el primer llir del meu jardí. 
 
* 
 
—Avui, la meva amor, tot m’és plaent, 
perquè ha sentit mon cor una harmonia 
que jo, amb la teva dolça veu, et cantaria. 
Comença amb el primer somrís d’orient 
i acaba amb el darrer sanglot del dia. 
 
* 
 
—Oh! verge lluminosa de candor, 
solament tu pots ser mon confessor. 
 
Jo et contaré que causa mon turment 
un greu enyorament 
del paradís perdut on tu somnies 
i on jo també havia somniat, 
quan era un infant, serenes alegries 
que les boires dels anys han entelat. 
 
Jo et contaré que, pròdig, he donat, 
en moments de feblesa o de follia, 
això que el destí m’havia confiat 
i que, essent el més meu, no em pertanyia. 
 
Vet aquí ma virtut que és mon pecat. 
 
Mes les passades amargors no em dolen, 
en veure, oh pura flor d’humilitat! 
que el teu esguard i el teu somrís m’absolen. 
 
* 
 
—Si jo tingués el teu diví somrís, 
si jo tingués el teu mirar innocent, 
sabria dir-te, infant, joiosament, 
per què, més que la mel del paradís, 
m’estimo l’amargor del meu turment. 
 
* 
 



—A tu, la meva amor, que cap dolor no plores, 
el cant del gall t’emporpra de claredats sonores 
el càndid esperit 
en mig les ombres tristes i mudes de la nit. 
 
A mi, que ja he begut el fel d’amargues hores, 
el cant del gall que apel·la les aurores, 
aquest cant que comença amb veus eixordadores 
i acaba amb un plany feble i esllanguit, 
em fa sanglotar el cor d’enyor i de neguit. 
 
* 
 
—Passà la nit damunt nostres amors, 
lenta, acariciadora.  
Radiants s’obriren els estels, com flors, 
en la serena majestat de l’hora. 
 
La múltiple carícia dels teus rulls 
sobre mon front sentia, 
i en abismal foscúria dels teus ulls, 
els meus hi veien la claror del dia. 
 
Fou una nit de goigs i de dolors, 
nit embriagadora, 
que ungiren els estels somniadors 
en la inefable plenitud de l’hora. 
 
S’estremia de l’ombra el cor immens, 
com un diví salteri. 
Sacra harmonia de tres cors ardents, 
assadollats d’amor i de misteri! 
 
Jo et tenia adormida sobre el pit, 
calmada ja la febre abrusadora, 
mentre anava morint lenta la nit 
en la puresa virginal de l’hora. 
 
* 
 
—Quan tortura el desig de les teves carns divines 
i encén les teves sangs, 
fent bategar anhelants les corbes fines  
dels teus bells flancs, 
 
mirar enigmàtic d’aigua presonera 
tenen els teus ulls, 
i té besllums d’infern la teva cabellera 
d’aurífics rulls. 
 



M’ofereix el teu cos ardents delícies, 
mes jo tinc por 
que es torni cendra, al foc de les teves carícies, 
el meu amor... 
 
Com retrobar la voluptat ensems 
ardent, dolça i pura d’altre temps? 
Amada meva, ja ha passat l’hivern, 
que és repòs de l’ardència universal. 
Veus com, al ritme de l’amor etern, 
el jovenívol foc primaveral 
esdevé tot puresa i tot dolçor 
en transformar-se en flor? 
 
* 
 
—En el jardí soliu on tantes hores 
de folls amors ambdós havem passat, 
en el jardí de flors encisadores 
que ara es moren en trista soledat, 
 
el Silenci, torbat per nostres passos 
que ritmen lents misteriós neguit, 
ens diu, creient-nos de l’amor ja lassos: 
—Veniu, veniu a reposar en l’oblit. 
 
Tots dos, amada meva, l’hem sentit... 
 
Trèmols, s’han enllaçat els nostres braços, 
i ha plorat el Silenci adolorit. 
 
* 
 
—Presento per a ambdós un greu turment 
car l’amor que ens unia estretament 
entre nosaltres ara s’interposa. 
 
En tu, jo amo l’amor i n’ets gelosa. 
 
* 
 
—Nit en la nit, vetlla el primer dolor 
en els seus ulls que fiten les estrelles; 
i lentament, en mig de la foscor, 
neu sobre neu, es clouen les seves parpelles 
en un desmai d’enyor. 
 
II 
 
—Els meus amors són lluny, fulles disperses 



de l’arbre dde mon cor en latituds diverses. 
Per això és la meva vida desert voltat de flors 
i tots els vents me’n duen les sentors. 
 
Els meus amors absents, somnis d’un jorn, 
els veig en llunyedansa, (llunyania?) 
en cercles de records girant entorn 
d’un centre d’enyorança. 
 
I en mon jardí, per sempre més marcit, 
on tantes primaveres han florit, 
plora un hivern etern, desolador, 
amb ombres infinites d’amargor. 
 
Debades vull besar les flors que, en altres dies, 
donaven als meus llavis dolceses i alegries. 
Avui tots els meus besos són per un lliri blanc, 
calze d’amor, d’amor humil, mes mai estanc; 
 
un lliri immaculat que, amb el seu pistil d’or 
signa l’atzur immensa, alt serè, a mon cor. 
 
* 
 
—Vull oblidar, i l’hora m’hi convida. 
Vull oblidar amargors de jorns cruels. 
 
Oh! resplendor serena dels estels, 
divina unció de l’ànima afligida. 
(En altre temps, dintre mon cor floria 
un tendre amor d’infant, tot alegria...) 
 
Llampec que lluu un instant i s’extingeix 
sens deixar rastre, en la tenebra densa. 
L’oblit? Quimera! Per què el vol ma pensa 
si ell no pot oblidar-se a si mateix? 
(En altre temps, dintre mon cor floria 
un gran amor tot vida, i jo en moria...) 
 
* 
 
L’arbre dels meus amors floreix estels: 
alta, esplendent, divinal florida. 
L’arbre dels meus amors té les seves arrels 
en la sagnant entranya de ma vida. 
 
Ascendint a través de les arrels, 
la vella soca i el brancam sens mida, 
les gotes de ma sang es fan estels, 
i és jardí celestial la meva vida. 



 
Quan la nit l’embolcalli amb els seus vels 
per damunt d’ells traurà nova florida 
l’arbre dels meus amors que són ma vida. 
I lluiran, per sempre, enllà dels cels, 
les gotes de ma sang fetes estels. 
 
 
NITS 
 
Voldria ser el poeta dels estels 
—ales de llum, inspiració infinita— 
voldria encendre en el més alt dels cels 
un flam etern d’immaculada vida. 
 
Voldria ser el poeta dels estels! 
 
I 
 
Mon esperit ha estès, en mig la nit serena, 
ses grans ales d’ensomni sens aixecar el vol, 
i espera, mut i estàtic, que dauri la carena 
el primer raig del sol. 
 
Dessota seu, la mar plàcidament murmura, 
i l’estelada d’or, al fons del cel, fulgura 
com un encantament dolcíssim de la nit. 
 
El camí és bell, és ample, és infinit, 
lliure de tota nosa. 
 
Turment profund! Turment de l’esperit 
que vol vol 
ar i no gosa! 
 
II 
 
Cap llum més clara que la dels teus ulls, 
oh verge negra! 
Tu, dolça, tendra i pietosa, aculls 
el meu cor trist que el teu somrís alegra. 
 
En ales de la febre que em consum, 
abrusadora, 
a tu he vingut per un camí de llum 
que, amb els seus dits rosats, m’obrí l’aurora. 
 
I he seguit confiat aquest camí, 
sol, tot un dia; 
segur, ma benamada, que, a la fi, 



més enllà del crepuscle et trobaria. 
 
Oh nit profunda com el meu dolor! 
Jo puc amar-te amb infinit amor. 
Mostra’m, oh verge, ton front pur sens vel, 
que avui jo tinc un bes per cada estel. 
 
III 
 
Va mon navili entre els estels radiants, 
illes d’ensomni. 
Un llum misteriós d’esclats llunyans 
el guia immòbil. 
 
Alenades d’ignotes soledats 
inflen ses veles. 
Li són les veus de segles ja oblidats 
cants de sirena. 
 
Creuant la immensitat del cel obscur 
la Via Làctia 
li apar rompent suau d’ones d’atzur. 
Ma nau s’hi atansa; 
 
s’hi atansa a tota vela i sense por. 
Alta delícia, 
naufragar en aquest pèlag de dolor, 
i davallà a la mort embriac de vida! 
 
IV 
 
Amb greu negui, 
de nit, 
vaig caminant 
errant. 
 
Miro, amb esglai, 
l’espai 
tot entelat, 
glaçat. 
 
Nits sense estels! 
Cruels 
com un dolor 
sens plor. 
 
V 
 
En mon jardí, torbat sota la pau 
del cel divinament profund i blau, 



el vent desperta els papallons dormits 
entre les flors com un eixam d’oblits. 
 
Beneïda la veu, la dolça veu 
que em dóna la bona nit entre tenebres. 
 
Beneïda la fina mà de neu 
que em ve a cloure, amorosa, les palpebres 
i em corona d’ensomnis el front greu. 
 
VI 
 
Una llàgrima tinc dintres del cor, 
com al fons de son calze té la flor, 
ja mústiga, una gota de rosada. 
 
La llàgrima que em resta dintres el cor, 
última perla d’un copiós tresor, 
vol ser plorada. 
 
Li arribarà un bell jorn, en sa foscor, 
l’instant joiosament alliberador, 
l’hora sagrada d’un suprem dolor? 
 
VII 
 
Company que fas amb mi 
l’aspre camí 
que a ambdós va assenyalar-nos el destí, 
 
tu, coratjós i gai, 
no em deixes mai 
i m’enforteixes sempre en mon desmai. 
 
Jo sóc humil, petit; 
i tu, Esperit, 
ets tan gran que assoleixes l’infinit. 
 
Jo no et pregunto pas 
d’on vens ni on vas, 
i sempre vull anar a on tu aniràs. 
 
Amb tu ascendeixo als cims, 
baixo als abismes 
i la teva resplendor me’ls fa sublims. 
 
Alçant, amb tendre anhel, 
les teves mans al cel, 
tu m’heus poncelles virginals d’estel; 
 



i jo, amb lleus tremolors, 
et cullo flors 
cobertes de rosada i dels meus plors. 
 
Company que fa amb mi 
l’aspre camí 
que a ambdós va assenyalar-nos el destí, 
 
quan caigui defallit 
en mig la nit, 
deixa’m dormir a soles amb l’oblit. 
 

 
 
Salvador Albert. Poesies  Biblioteca Literària de l’Editorial Catalana SA. i Llibreria 
Catalònia, a Barcelona, 1925.p. 79 a 111
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Les ruïnes del meu convent 

      
            traducció: Tomàs Rosés i Pijuan 
 
 

 
CAPÍTOL XXXI 

 
Adela a Manuel 

 
Divendres 13, a les dues de la tarda 

 
Germà meu: em trobo en un tal desconcert que ni encerto a agafar la ploma, si sé què 
fer-ne. Voldria parlar-te de moltes coses a la vegada; però les unes fan que m’oblidi de 
les altres. També va tornar aquest matí el teu oncle, o millor dit, ha tornat moltes 
vegades. La primera vegada estava més tranquil, perquè encara no se sabia res del que 
després s’ha sabut; va passejar-se pel jardí amb el meu pare, i entre les poques coses que 
li vaig sentir dir fou d’una de les que encara conservava en no sé quina casa tot el que 
va treure del patrimoni del seu pare, els rèdits del qual destinava per als pobres, i va 
afegir que havia decidit de fer-te a tu, germà meu, donació de tot, per tal que el meu 
pare consentís a que tu i jo no ens separéssim més. Ho entens tu això? doncs jo tampoc. 

Després, aquesta era la segona cosa que havia d’explicar-te, va entrar a la meva 
habitació la nostra criada, i va entregar-me un paper obert que va dir que li havia 
entregat el meu promès. Així ho va dir ella. Jo el vaig agafar i el vaig llegir creient que 
em manifestaria la seva sorpresa per la meva franquesa d’ahir: i vaig quedar-me amb la 
boca oberta llegint el que segueix: “Bella Adela: he pensat que això del matrimoni ho 
hem de pensar millor. I per no donar peu a que la gent en parli, diré a tots que abans 
d’efectuar-lo he de fer el meu últim viatge per posar en ordre els meus negocis. Queda 
al meu càrrec fer que el viatge duri el temps necessari. Sense les explicacions d’ahir, de 
segur que ens enfonsaríem, una per submisa i l’altre per confiat. Quedo agraït sempre. 
Anselm.” Això ja s’ha entès una mica més, i t’asseguro que en llegir-ho vaig respirar 
més fàcilment. Déu sap el que pot durar un viatge, i més fent-lo amb la intenció que 
duri.  

Però, Manuel estimat, cap alegria no ve sense el seu acompanyament de tristeses. 
Cap a les deu han vingut veïns i coneguts, i el teu oncle altra vegada, i el pilot també, i 
tots parlaven amb el meu pare, i afirmaven que eren cinc-cents, que se sabia 



positivament, pel correu i per missatgers que havien arribat. I el meu pare estava 
exasperat, i va donar diners i una carta, i va dir moltes coses a un home que tot seguit va 
marxar. Jo estava astorada, i no sabia que pensar de tot això, perquè no acabava 
d’entendre’ls bé, i no volia ficar-me entre tanta gent, Desprès n’arribà un altre que 
parlava més alt, dient que tots els passatgers havien tornat. Lloat sigui Déu! va exclamar 
el meu pare. Però en el mateix instant en va entrar un altre, i va dir que, en efecte, tots 
havien tornat, menys tu, Manuel. Aleshores tots van quedar consternats.  

La meva mare va venir on jo estava, i es va asseure en un racó. Jo li vaig preguntar 
què era allò que sentia i no entenia; i ella em va dir la veritat. Cinc-cents morts en un 
dia! Manuel, tu no faràs la bogeria de ficar-te on mor tanta gent: això seria voler temptar 
Déu. L’home al qual el meu pare va donar diners i una carta és un missatger; però el 
meu oncle creu que vindrà sense tu. Com és que els altres han tornat i tu no? Així que 
rebis aquesta carta torna-te’n, que ara ja ho saps tot, i si no ho fessis em donaries un 
gran disgust. 

Ja veus que el teu excel·lent oncle ens estima molt a tots dos, ja que desitja que no 
ens separem. No era això el que tu volies? No vas dir-me que aquests llocs, i les valls 
d’aquests voltants, les ermites a on anàvem, i les passejades solitàries que freqüentaves 
eren tan estimats per tu? Ja no t’impedeix ningú de tornar-hi; tot ho podràs recórrer al 
teu gust; i a més crec que em faràs agradable a mi mateixa les vores del mar, de les 
quals només en trec una gran pesantor de cap. 

No, per més que diguin, crec que és impossible que hagis entrat en aquesta ciutat. La 
meva mare diu que s’hi juga el que sigui que el missatger et trobarà dormint en alguna 
fonda. El teu oncle mou el cap tristament; i el meu pare calla, i sé que pateix molt. No 
puc escriure més. Adéu. 

ADELA 
 
 
 

CAPÍTOL XXXII 
 

Adela a Manuel 
 

Divendres 13, a les 10 de la nit. 
 

Estimat germà meu: M’adono que t’estimo més del que em pensava. Si pogués estar al 
teu costat, jo et cuidaria molt, i encara que emmalaltissis, Déu no ho vulgui, la cura que 
hi posaria podria alleujar-te. Però lluny, tan lluny de mi, i envoltat de tantes desgràcies, 
què estaràs fent, digues, pobre amic meu? No t’has adonat que era una necessitat per a 
tu tenir-me al teu costat perquè jo t’apartés de la teva ànima el vel de la melangia que 
tantes vegades la cobreix enterament? Jo al final hagués aconseguit arrancar-lo, i 
t’hagués fet estimar la llum del dia que tant ens embadaleix si la mirem amb alegria. 
Quin afalac, quina il·lusió pot tenir per a tu ni la nit ni les ombres, quan saps que tens 
una germana que t’estima tant? Per mi, si tu no existissis, aleshores sí que la llum del 
sol em semblaria massa viva i centellejant; aleshores desitjaria romandre amagada on 
ningú no em veiés, on pogués a soles pensar en tu o plorar. En aquest moment ploro, 
amic meu; jo voldria anomenar-te amb totes les expressions pròpies de la més 
entranyable estimació. Et passa alguna desgràcia? T’has posat malalt? Fuig de la mort, i 
no la busquis, desventurat, que prou que ella vindrà pels seus propis passos. Tingues 
pietat del meu pesar, germà meu. 

ADELA 



 
CAPÍTOL XXXIII 

 
Adela a Manuel 

Dissabte 14, a la una de la matinada. 
 

La son m’abandona. No puc tancar les parpelles, i les tinc molt pesades. Quan penso 
que Déu pot castigar-te, o tal vegada ja ho està fent, m’esgarrifo tota jo, i caic de 
genolls, i demano al cel que et perdoni perquè estàs cec. Al menys vine aviat, i no ens 
facis patir més. No sé què he de dir-te per obligar-te a venir. Vols que no em casi amb el 
pilot? T’ho juro, no em casaré: em tiraré als peus del meu pare, del teu oncle, de la 
meva mare, els diré que em castiguin, que em redueixin a la condició de criada seva, 
però que no m’obliguin a faltar al jurament que et faig. Què més vols de mi, Manuel? I 
sí és veritat el que diu el teu oncle, si ell vol que ni tu ni jo no ens separem mai més; si 
ell entén amb això, què sé jo, aleshores, no et sembla que podríem ser feliços, molt 
feliços, ambdós junts ? Oh! calla, calla, Manuel, que m’avergonyeixo de la interpretació 
que faig de les paraules del teu oncle; i no concebem esperances boges. 

Però tu no vindràs, perquè el teu cor és una roca dura, i m’has dit moltes vegades que 
m’estimaves, i no estimes ningú. Tu no vindràs, perquè aquesta vegada ha arribat al 
súmmum la teva insensibilitat, i Déu, ai! té un braç aixecat contra teu perquè has buscat 
la mort. Ja no et veuré més. T’has negat a venir quan tornaven tots, i tal vegada ara ho 
estàs desitjant i ja no pots. 

Què faré, Déu meu, si arriba el cas que em temo? Aleshores ja no pertanyo més que a 
Vos, en cos i ànima. Jo no buscaré en mi la mort; jo passaré la meva vida pregant i 
demanant al qui va encendre en mi aquest amor, que l’apagui, i que perdoni en 
l’eternitat el desgraciat. 

Ja no escric més, ni podria fer-ho encara que volgués. 
Adéu, si és que pot arribar-te el meu últim comiat. 

ADELA 
 

 
CAPÍTOL XXXIV 

 
Què faré, Déu meu? Tornaré? Els escriuré? 

 
A la fi vaig poder acabar la lectura de les cartes. Dic que la vaig poder acabar perquè hi 
va haver moments que em pensaven que s’esgotaven totalment les meves forces. El plor 
m’ofuscava els ulls; els sanglots, els sospirs i els gemecs m’aclaparaven la respiració. 
Freqüentment vaig haver d’aturar-me per eixugar-me les parpelles, per estirar-me al llit 
i alliberar els meus sentiments. Ben segur que si en aquell moment hagués tingut al meu 
costat alguna persona interessada a tornar-me a casa dels meus benefactors, l’hagués 
seguida sense dubtar, i m’hagués abraçat als genolls i demanat mil perdons als qui per a 
mi passaven tanta pena. Honrats benefactors meus, com havia estat indigne de les 
vostres bondats! No ploreu més, els hagués dit; el vostre fill adoptiu torna als vostres 
braços per no separar-se’n mai més; mireu-lo com n’està de canviat; abans es queixava 
de tot, i creia que era el blanc del menyspreu i de l’odi de tots; però ara veu que era 
injust en les seves acusacions, desencertat en els seus judicis: ara s’adona que 
verdaderament mereixia en lloc d’amor un total desafecte. 

Però, trobant-me sol i abandonat als meus propis impulsos, que m’havien col·locat 
en un pendent suau, em va semblar de cop que tot aquest cúmul de bondats, de sacrificis 



i d’afecte m’aclaparava més que les injustícies de les quals abans vaig queixar-me, i en 
lloc de detenir-me en el meu pendent relliscós, m’hi impel·lien. No podia suportar tant 
d’amor, tanta abnegació, tanta dolcesa; jo no podia pagar tants beneficis. No obstant, no 
em cridaven només els meus benefactors. Una incomparable germana, la coloma del 
meu aïllament, m’acariciava  tendrament, i amb el seu plor em demanava que no fos 
sord als seus precs. I jo notava que encara hi havia en el meu interior afecte per a la seva 
tendresa. Oh, espera, vaig dir-me, que per tu he de venir; el que ningú altre no faria, he 
de fer-ho per a la meva germana adoptiva. Tu vas guanyar, Adela. 

Desgraciat de mi! I com he de tornar? En què estic pensant? Aquestes cartes tenen un 
segle. Es van escriure quan jo vivia. Ara sóc un cadàver. Jo mateix vaig dictar la meva 
sentència de mort; i aquesta sentència va partir a pesar meu com un llamp; i en aquest 
mateix instant, ara que el meu pit s’eixamplava per viure, s’executa. Només que enlloc 
de matar-me a mi, mata els qui fora de mi són la meva vida, el meu amor, les meves 
esperances. Ara els arriba la carta funesta; i l’obren pensant que el fill, que el germà 
perdut, torna a ells; i plens de goig la comencen a llegir. És molt curta. Estremiu-vos i 
gemegueu, i caigueu a terra. És el braç de Déu que, caient sobre vosaltres, descarrega el 
cop sobre meu. Beneficis, amor, tendresa, delícies de la terra, tot s’enterra en el no-res. 
Ploreu, i separem-nos. I en realitat: quina importància té separar-se ara o d’aquí a alguns 
anys? I és millor ara, perquè després tal vegada ja tornaríeu a ser víctimes de les 
acusacions injustes d’un desagraït. 

Perdre-ho tot, podent encara tenir-ho tot! Per què no he d’anar allà i dir-los que 
eixuguin el seu plor, que el fill encara viu, que aquella carta és una mentida? I després 
podré dir-los que parteixo per a un viatge llarg, difícil, perillós. Així en la meva soledat 
tindré el plaer de saber que hi ha algú fora de les seves portes que pensa en mi, i això 
serà un gran consol. Què faré? No sóc la causa de la seva amargura i qui, per tant, ha de 
dissipar-la? I ara tindrien per a mi tants encants aquelles ribes delicioses, aquells turons, 
i els camins que condueixen a l’ermita de Sant Elm, i les valls en les quals vaig 
descansar, i el rierol en els marges del qual tantes vegades em vaig detenir, ara que, 
dissipada en part la meva melancolia, el verd dels camps em seria més agradable, i els 
paisatges em semblarien més riallers...oh! no serà possible que jo renunciï a veure per 
última vegada totes aquestes coses abans d’entrar en el meu sepulcre. 

Mes ai de mi! que tot això no són més que il·lusions enganyoses. Què en trauré de 
renovar el meu comiat amb el món quan ja li he donat em meu  últim adéu? De comiat 
en comiat acabaria per tornar al meu punt de partida, al meu tedi antic, als meus dolors, 
i a la meva ingratitud deplorable. 

I si els escrivís? Si enlloc d’anar allà els digués que no hi vaig perquè m’he estimat 
més una existència més tranquil·la, en la qual els meus dies transcorrin pausadament 
sense ires, sense plors, sense penes? 

No, no, mai. La meva anada i la meva carta no farien altra cosa que perdre’m en la 
opinió dels meus benefactors. Ara que estic lluny i me’n separa un abisme, ara que ja no 
existeixo, tinc en el seu cor una morada falaguera, i els seus llavis s’obren per alabar-me 
i per pregar per a mi a l’Etern cada dia. Tot ho perdria si fos allà o els escrivís. El seu 
plor s’anirà calmant, el seu dolor es convertirà en una tristesa que els farà beneir-me en 
recordar-se de mi. Aquest homenatge d’amor rendit als morts, és mil vegades preferible, 
pel que té de verdader i profund, a les demostracions d’afecte tributades als vius. 

I dient això em vaig acabar de vestir, vaig amagar les cartes i vaig cridar la dona 
d’Andrés. 

Era ja de dia. 
--Ja hi tornem? em va dir ella. Voleu un insult com el d’ahir? Què és això? Us trobo 

vestit i a punt de sortir: teniu alguna altra carta per al correu? 



--No és això, no, li vaig respondre; sols necessito anar a veure el pare Josep. 
--De veritat? va afegir. Això ja és una altra cosa; però us prohibeixo que sortiu sense 

haver pres abans un petit refrigeri; jo mateixa us el vaig a preparar; asseieu-vos un 
moment. 

Vaig obeir, i poc després va tornar aquella bona dona. 
--Apa, em va dir, que el dejuni frena les cames, i una bona sopa les anima. 
--Creieu, li vaig preguntar, que trobaré en el convent el pare Josep? 
--A dos passos tenim la porta i el porter, va respondre, i jo mateixa vaig a preguntar-

ho. 
Va sortir ben artera, i no vaig tardar molt a sentir la campaneta de la porteria. Em 

vaig sentir més animat, i vaig provar de fer alguns passos per la meva habitació, i encara 
que em flaquejaven una mica les cames, vaig veure que podia sortir al carrer sense 
recel. 

La dona d’Andrés va tornar a entrar i em va dir: 
--El pare Josep no és en el convent. Ja m’ho temia. 
--Pot ser, li vaig preguntar, que hagi sortit tant de matinada? 
--No obstant tampoc ha sortit, en va respondre. 
--On estarà, doncs? 
--On jo vaig pensar que estaria. No heu de fer més que deixar a mà dreta la porteria, i 

aneu a mà esquerra i entreu per la primera porta que veureu, la qual us conduirà a un 
pati, i enfront d’aquella porta en veureu una altra. És la de l’església. Allà trobareu el 
pare Josep que diu la primera missa. La oïu amb devoció, encara que sense estar massa 
estona de genolls, i una vegada conclosa seguiu el pare Josep a la sagristia. Voleu que 
us acompanyi? ho faré amb molt de gust. 

--Gràcies, us ho agraeixo; però crec que hi podré anar sol. 
--Si esteu animat, endavant, que el dia és bo; si no és així, torneu-vos-en al llit. 
--Em trobo bé, li vaig dir; i vaig sortir. 
Feia un ventet frec que no em va ser desagradable. Vaig veure davant meu aquell 

edifici vast i ombrívol; vaig deixar a la dreta la porta del convent, i em vaig encaminar a 
l’esquerra fins a trobar una altra porta que donava entrada  a un pati dividit en dues parts 
per un angle que hi formava en la seva meitat l’església. Conduïa a l’interior d’aquesta 
una porta d’humil aparença, per la qual vaig entrar. 

Era la primera vegada que entrava en un temple cristià amb un cor cristià. 
Fins aleshores en els temples no havia mirat jo més que la gosadia i la majestuositat 

de les naus, la lleugeresa i la solidesa de les columnes, la gràcia o els capricis de les 
voltes. Aquell cúmul d’obres primorosament treballades i disposades, no em parlava 
més que de l’arquitecte de les pedres, i no de l’Artista Suprem. 

 
 

CAPÍTOL XXXV 
 

La primera vegada que vaig entrar al temple amb 
un cor cristià 

 
Només dues espelmes cremaven davant del santuari. Només un home hi pregava, que 

era jo. Només ressonava en aquell recinte la veu suau d’un ministre de l’altar, i era la 
del pare Josep. L’hora, la soledat, l’escassa llum que hi regnava, i l’harmonia d’aquella 
veu eren parts per tenir-me embadalit i contemplatiu. Vaig postrar-me junt a un banc, i 
vaig haver de recolzar-m’hi amb les dues mans com en un reclinatori, i flaquejant-me 



els genolls, la meitat del cos i el cap forçosament vaig haver de recolzar-los sobre les 
meves mans. 

En aquesta postura no vaig perdre cap de les pregàries que el sacerdot pronunciava 
amb veu clara, en un idioma que no m’era desconegut. Les primeres paraules que vaig 
sentir foren aquestes: 

“Vos, Déu meu, que esborreu els pecats del món, tingueu misericòrdia de nosaltres. 
Vos, que esteu assegut a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres, perquè només vos 
sou Sant, i Senyor, i altíssim.” 

I en efecte, vaig dir entre mi, qui amb Ell pot comparar-se si és l’autor de tot? qui al 
costat seu pot anomenar-se noble, gran, poderós? 

“Purifiqueu, deia el sacerdot, el meu cor i els meus llavis, oh Déu omnipotent, com 
vàreu purificar els llavis del profeta amb carbó encès, perquè pugui anunciar dignament 
la vostra doctrina.” 

I a mi, vaig respondre, purifiqueu-me així mateix perquè pugui sentir-la, i sigui capaç 
de comprendre-la i de guardar-la. 

“Els justos, afegia el sacerdot, estaran animosos i els dolents plens de temor. I 
aquests diran: així que aquells dels quals ens burlàrem, a qui destinàvem a l’oprobi, la 
vida dels quals reputàvem com una niciesa, i la seva mort una deshonra, estan ara entre 
els justos, quan nosaltres gemeguem entre  els rèprobes?” 

¿I quan arribarà el dia que això succeeixi, deia jo, el dia en el qual les burles d’aquí 
es convertiran en llorers d’allà, i els dolors d’aquesta vida en glòria interminable en 
l’altra?  

“No es sorprengui els vostre cor, continuava el ministre; a la casa del meu Pare hi ha 
moltes mansions. I a on vaig ja ho sabeu, i sabeu el camí. Jo sóc camí, veritat i vida. 
Ningú no va al Pare sinó per mi. Tant de temps fa que estic amb vosaltres, i no m’haveu 
conegut? El que em veu a mi, veu també el Pare.” 

Al final he arribat a conèixer-te, deia jo; molt tard, efectivament; però ara et veig a tu 
i veig també el pare. 

Aleshores va iniciar el sacerdot el símbol de les nostres creences. 
Jo el seguia període per període, paraula per paraula, i ell semblava detenir-s’hi com 

si em donés temps per meditar-la i per comprendre tot el sentit tot que tenia: de manera 
que es va establir entre els dos una similitud i espontaneïtat  de sentiments sorprenent, i 
parlava jo amb veu tan alta com la seva quan va dir que esperava en altra vida que ha de 
ser després d’aquesta. 

El sacerdot va continuar les seves oracions amb una veu molt més tendra i 
commoguda, com si realment s’hagués  adonat que algú tenia necessitat d’anar-lo 
seguint. 

“Com els innocents vull rentar les meves mans i envoltar el vostre altar, a fi 
d’escoltar la veu de les vostres lloances, i contar totes les vostres meravelles. I així no 
perdeu la meva ànima amb la dels impius, i la meva vida amb els sanguinaris.” 

Sí vull, vaig dir jo, i tinc desitjos vehements de rodejar el vostre santuari, i de 
dedicar-me enterament en lloança vostra. Què faria sinó d’una existència que ja no em 
pertany? He renunciat a tots els llaços de parentiu, de l’amistat i de l’afecte; ja no em 
queda més que una porta en la qual em puguin rebre, i és la de la vostra casa.    

“Pregueu, germans meus, continuava el sacerdot, perquè el meu sacrifici, que és 
també el vostre, sigui agradable a Déu pare totpoderós.”  

I prega-li tu també, deia jo, que el meu sigui acceptat, i que pugui portar-lo a cap, i 
trobar-hi aquella pau que en va vaig buscar amb tota l’ànsia de la meva ànima en altres 
parts, i ara només anhelo en el Senyor que és tan gran, 



“La seva Majestat l’alaben els àngels, continuava el sacerdot, adorant-la les 
dominacions, i fa estremir amb respecte les potestats: els cels i els serafins celebren la 
seva glòria plegats amb alegres càntics. Salut i honra en el més alt del cels.” 

Salut i glòria, i honor en els cels i a totes parts, vaig dir jo, A qui seran més 
dignament dirigides les lloances nostres que a la font de tots els nostres pensaments? 
Per a mi allò que és terrenal ja no existeix. Sols a Ell d’ara endavant penso dirigir-me. 

“Recordeu-vos, Déu meu, prosseguia el ministre, de tots els qui assisteixen a aquest 
sacrifici, els quals us l’ofereixen per a ells i per als seus, per la redempció de les seves 
ànimes, i us dirigeixen els seus vots, a vos que sou el Déu viu, etern, verdader.” 

Per a mi us l’ofereixo, vaig dir jo, i pels que ahir encara podia dir meus, però als 
quals he renunciat ja per servir-vos i per acostar-me al vostre banquet sagrat. 

“Preneu i mengeu tots, va dir el sacerdot amb una  unció que em va arribar a l’ànima: 
aquest és el meu cos.” 

Sí, ho és, sí, vaig exclamar jo: aquest cos és vostre; és aquell que per al nostre bé va 
sofrir martiri. 

“Preneu i beveu tots, va afegir amb no menys fervor el ministre sagrat, perquè aquest 
és el calze de la meva sang.” 

També és veritat, vaig repetir jo; és aquella sang preciosa que, vessada sobre la terra, 
fou suficient per purificar-la i beneir-la. 

“Senyor, va exclamar el sacerdot sanglotant, no sóc digne, no, que entreu dintre meu: 
només que digueu una sola paraula, i serà sana la meva ànima.” 

I ho va repetir dues vegades colpejant-se el pit. I jo em vaig quedar parat i absort, 
sense saber què dir; perquè si aquell home tan exemplar, tan pur, tan sant, es 
considerava indigne dels envejables beneficis que el seu  Faedor li brindava, què seria 
de mi, nou en aquells camins, i que acabava de sortir d’altres plens de mundanes 
il·lusions i  de pensaments dolents? 

Però, havent el sacerdot meditat durant un petit moment, va dir amb una tendresa la 
força de la qual m’és impossible d’expressar: 

“Com podré correspondre el Senyor pel molt que ha fet pel meu bé? Heus aquí que 
agafo el calze de la salut i invoco el nom  de Déu, i canto les seves lloances, amb la qual 
cosa quedaré lliure dels meus enemics.” 

I jo no sabia  ni obrir els llavis ni com recuperar-me del meu èxtasi, essent testimoni 
de la humilitat del ministre, i del seu entusiasme  quan vaig haver rebut el cos sagrat i la 
sang de la vida. Jo seguia amb la mirada tots els seus moviments, totes les seves 
accions, i em semblava un altre home, més àgil, més animat del que abans havia vist, 
fins que amb veu greu va finalitzar les seves cerimònies dient entre altres coses: 

“El Verb estava en Déu. Per ell tot va ser fet, i res no es va fer sense ell. En ell estava 
la vida, i aquesta era la llum dels homes. I la llum resplendia en les tenebres, i les 
tenebres no la comprenien.“ 
Veritat és, vaig dir jo, que la llum resplendia en mi, i que era jo tan cec que mai vaig 
encertar de veure-la. Mes ara la distingeixo clarament, i em deixo guiar per ella. Ella 
m’ha conduït fins aquí. A ella dec la resolució que vaig prendre de no veure en el món 
més que les tenebres, i de reconèixer en l’Etern l’origen de la llum. Serà possible que 
me n’aparti quan tan a prop la tinc? Em negarà les seves resplendors ara que més sento 
la seva influència? Jo he demanat fins avui a les flors de l’existència les seves aromes; 
jo demandava a la vida del cos totes les seves delectacions, els seus goigs, els seus 
perfums; però he conegut que la fragància de les roses solament durava un dia, i que els 
perfums sensuals em provocaven vertigen i no alleujament. 
 
 



CAPÍTOL XXXVI 
 

Condicions que m’imposen si vull entrar al claustre 
 

Vaig seguir el pare Josep a la sagristia, i una vegada allà em va fer un senyal perquè 
m’esperés un moment. Quan va haver acabat les seves oracions, vaig pujar amb ell a la 
seva cel·la. 

-Pare, li vaig dir, perdoneu que no compleixi la promesa que us vaig fer de no tornar 
a parlar-vos de la meva vocació fins que no m’ho manéssiu. Des que no us veig he 
passat hores molt tristes. 

Vaig explicar-li les meves lluites interiors, el meu estat d’indecisió, d’angoixa, la 
fatalitat que havia donat curs a la carta en la qual es participava als meus familiars la 
meva mort, i per últim vaig posar a les seves mans la correspondència que havia rebut, i 
vaig pregar-li encaridament que fes de manera que no es demorés la meva admissió en 
la seva orde. Va respondre’m que el cas era greu, i que si a mi no em molestava ho 
consultaria amb el pare guardià, que era home per donar-nos a tots dos un bon consell. 
Vaig dir-li que em semblava molt bé, i va disposar que jo romangués en una altra cel·la 
esperant-lo mentre ell passava a la del pare guardià; va afegir que podia emprar el temps 
llegint qualsevol dels llibres que hi havia sobre una taula. 

Vaig voler provar de llegir-ne algun, però no vaig poder ni assabentar-me del seu 
títol: de tal manera em dominava, ofuscant-me per a tota la resta, la idea de la necessitat 
que al meu entendre tenia de sepultar-me en un claustre, ara més que mai quan no podia 
tardar a fer-se pública la notícia de la meva mort. Vaig preferir asseure’m davant de 
l’única finestreta que donava llum a la cel·la. Em cridava l’atenció vers ella una fressa 
com de les onades, i en obrir-la vaig veure que en efecte donava al mar. Però hi 
solcaven moltes més veles de quantes durant molts anys havia vist en el país dels meus 
benefactors. Unes anaven, altres venien; aquestes veles flamejaven en els seus pals, 
altres estaven enterament recollides. N’hi havia de creu i de ganivet. Les unes tenien 
unes dimensions colossals, mentre d’altres semblaven per la seva petitesa cosa de jugar. 
Al seu costat vaig veure també posades en moviment moltes barquetes que a vela o a 
rem es traslladaven lleugeres d’un paratge a un altre lliscant suaument per sobre de 
l’aigua sense deixar-hi més que un solc momentani. Més enllà, junt a la torre d’un far, 
vaig veure el casc d’un vaixell sense veles, sense arbres, sense obra morta, fortament 
amarrat, i contra el qual s’estavellaven amb fúria les onades. Aquest, deia jo, ha vist 
declinar els dies de la seva joventut, i acostumat als ímpetus del mar, ni fuig de la seva 
rancúnia, ni fa cas de la seva bravura. 

--Amic meu, vaig sentir que em deia el pare Josep, veig que el llibre de la teva pròpia 
meditació t’agrada més encara que el dels pensaments aliens. El pare guardià ens 
espera. 

Vaig seguir-lo i vàrem passar a una altra cel·la, on vaig veure assegut un religiós que 
tenia a la mà les cartes que jo havia entregat al pare Josep. 

Em va fer seure, i mirant les cartes, com si hi llegís el que estava dient, va parlar-me 
així: 

--La teva vocació de l’altra dia, Manuel, va poder ser una sorpresa del que a tots ens 
persegueix per obrir-nos bretxa allà on menys ens ho esperem. La d’avui cal sotmetre-la 
a una prova, i si en surt victoriosa, la tindré per verdadera, i faré els passos oportuns 
perquè siguis admès, malgrat les ordres contradictòries, en el col·legi de missioners. 
Necessito que vagis tu mateix a demanar el consentiment d’un dels teus oncles, i tant si 
l’obtens com si te’l neguen, a la teva tornada seràs rebut. Reconec que la prova és forta, 
però la crec indispensable. Tu et pensaves que per estar ja mort per al món n’hi havia 



prou de passar pel llindar d’una porta i col·locar-te entre quatre parets. D’aquesta 
manera haguessis entrat com un poruc i fugitiu allà on has de penetrar fent 
manifestacions de tota la teva bravesa. Aquesta entrada no convé; abans has de donar 
les teves proves de valor, no d’un valor qualsevol, sinó d’aquell que resisteix els afectes 
més tendres. Tu desitjaves que ningú no sabés el teu sacrifici, però convé que el 
coneguin tots; convé que desmenteixis la veu de la teva mort, que podria ser una 
estratagema per encobrir la teva timidesa, i que diguis que estàs viu, i que consagres la 
teva vida a l’Etern. Aquest és el gresol pel qual ha de passar la teva vocació. D’ell en 
sortirà més purificada, més digna i més resolta si és verdadera; i si no ho fos, 
t’estalviarà pesars profunds, Manuel, i et dirà que tal vegada la pau de la teva ànima no 
està on la busques, sinó allà d’on fugies i on et criden ara. Adéu, Manuel. 

Això va dir, i va entregar-me les cartes i em deixà sol amb el pare Josep. 
--No puc separar-me del que ell ha dit, va dir. O hi ha vocació o no n’hi ha. Si n’hi 

ha, serà forta; i si no existeix, t’estalviaràs una gran desgràcia. 
I sense que jo trobés paraules per respondre-li, va acompanyar-me fins a la porta del 

convent, i obrint el porticó, que jo tantes vegades havia vist i sentit obrir des del meu 
hostal, va acomiadar-se de mi. 

El que em demanaven estava tan lluny de les meves idees, i hi lluitava tan 
obertament si volia portar-lo al meu pensament, que tot primer vaig pensar si em 
menyspreaven per nen. Per a mi la notícia de la meva mort enllaçava amb la idea del 
claustre, de manera que desmentir-la era el mateix que allunyar de mi fins i tot la més 
remota idea de la soledat i de l’aïllament. Que creguin que estic mort, deia jo, i ja no hi 
haurà obstacles perquè visqui tranquil, sol i oblidat. Pel contrari, si saben que existeixo, 
si els dic que he tornat a la vida, s’obstinaran a assetjar-me per tot arreu, i em serà 
impossible de viure en el retir. La mort, doncs, em conduirà al claustre, i la vida em 
retornarà al món. 

Doncs bé, ara em diuen que la mort pot conduir-me a la meva desventura, i que si he 
d’entrar al claustre, ha de ser trencant abans novament per en mig del segle. ¿Tindré 
valor  per dir-li a aquest que hi torno, que no cregui la fama que de mi va córrer, que 
allà em tenien en el seu si, però que entengui que només he tornat per donar-li el meu 
últim adéu? I no obstant, no em puc quedar impassible; perquè, si m’estic quiet sense 
desmentir la notícia de la meva mort, no trobaré el descans que per aquest camí 
albirava, ja que em neguen l’entrada al claustre. De manera que he de decidir-me per la 
meva tornada al passat, tot i el risc de no trobar en mi la intrepidesa i la força 
necessàries per rompre els llaços amb què ara més que mai em tindrà subjecte. 

Ple d’aquests pensaments vaig entrar al meu hostal, i vaig preguntar a la dona de 
l’Andreu si sabia que fos tan rigorós el cordó establert al voltant de la ciutat que no en 
pogués sortir ningú. 

--Ja penseu en abandonar-me? em va dir ella; el cordó és rigorós; però, si molt us 
convé passar de contraban, tinc un germà que és bon mariner, i us traslladarà en la seva 
barqueta al punt de la costa que us convingui. 

Vaig dir-li que l’enviés a buscar, i en efecte es va oferir a acompanyar-me a on 
volgués, per tal que costejant poguéssim fer el viatge en un dia. Vaig explicar-li de 
seguida a on volia anar, i em va dir que, sortint al capvespre del dia que em semblés, no 
creia difícil de poder arribar allà abans que comencés a clarejar. Va afegir que vindria 
amb nosaltres un fill seu per si era necessari no deixar de remar, i vam posar-nos 
d’acord amb el noli. Li vaig dir que pensava que tornaria amb ell. 

--A la mà de Déu, em va contestar; si us quedeu ens menjarem les vostres provisions. 
I quan serà la marxa? Perquè pensar que feble com esteu, podreu suportar el viatge, és 
suposar un impossible. 



--Així ho crec jo també, vaig dir-li, i em sembla que podrem ajornar-ho per dintre de 
tres dies. 

--Entesos. I quant de temps, va preguntar-me, penseu romandre allà? 
--Només algunes hores. 
--Les dedicarem a la pesca: hi sou aficionat? 
--A la taula, i no en cap altre lloc. 
--El mateix em passa a mi amb la caça. 
--Porteu equipatge? em va preguntar. 
--El que porto posat i res més. 
--Millor, així la provisió de vitualles podrà ser més complet. 
I va acomiadar-se repetint novament el dia i l’hora de la cita.  
 
 

  
CAPÍTOL XXXVII 

 
Una excursió marítima 

 
Vàrem embarcar-nos el dia i hora convinguts. Sens dubte el cunyat d’Andrés era molt 
amic dels individus de la duana, ja que va parlar en secret amb algun d’ells en el 
moment de la nostra partida. 

--Estem de pesca, Pau? li va preguntar un. 
--Tot anirà bé  si pica i l’ham no falla, respongué Pau. 
Efectivament, anàvem en una barca de pescar, i fins ben avançada la nit vam 

mantenir-nos davant del port, i fins i tot semblàvem disposats a tornar-hi. Però així que 
es va imposar una obscuritat favorable al nostre intent, vàrem desplegar la nostra única 
vela, presentant tota la seva superfície a un ventet oest que bufava, i solcàrem el mar 
seguint la direcció de l’onatge. 

El fill de Pau, que era un home ja format, anava al timó. Jo em vaig asseure al seu 
costat, i Pau a davant meu. Havia sentit parlar de les excursions dels contrabandistes, 
dels senyals que en el mar es feien, i de les seves relacions amb els guardacostes; i 
recordant tot això, vaig adonar-me que m’havia posat en mans d’un d’aquells. 

--La barca del Negre deu navegar per aquestes aigües, va dir el fill de Pau. 
--No, que va sortir cap a ponent, va dir el pare. 
--Qui és el Negre? vaig preguntar jo admirat. 
--És un escampavies, va respondre Pau, que no admet propines, i ho vol tot o res. I li 

diem el Negre per distingir-lo dels altres que admeten blanques, que són la majoria. 
--Menys ho entenc ara, vaig dir jo; i d’aquí ha d’admetre propines o blanques, com 

les anomeneu, la negra escampavia? 
--De qui, respongué Pau, sinó de nosaltres, que les hi oferim a canvi de poder 

navegar segurs per aquestes cales? 
--Hi ha perill de pirates, amic Pau? vaig preguntar-li. 
--No, sinó de negres, va respondre per ell el seu fill. 
--És extraordinari, vaig dir jo fixant la vista en l’obscuritat de l’horitzó; no heu vist 

dues flamarades cap aquesta part, que s’han succeït quasi sense interval l’una de l’altra, 
i que s’han apagat quasi al mateix temps d’encendre’s? 

--Això és molt comú en el mar, respongué en Pau afectant indiferència. 
I al cap de poc va encendre la seva pipa, la llum de la qual il·luminà la nostra barca; 

Però després va apagar-la i vam tornar a quedar a les fosques. 
--Distingeixes alguna cosa? preguntà en Pau al seu fill. 



--Em sembla, va respondre el fill, com si hagués vist brillar i apagar-se un fanal. 
--Són ells, va dir el pare; singlem en la seva direcció. 
I al cap d’alguns minuts vam passat prop d’un vaixell de força envergadura, des del 

qual, sense a penes aturar-nos, van tirar al fons de la nostra barca alguns embalums; i ni 
en Pau ni el seu fill van mostrar cap admiració, ni van preguntar que era allò. En caure a 
la nostra barca l’últim embalum, va dir des del vaixell una veu apagada: 

--El Negre a llebeig. 
--Aleshores tiro el carregament a l’aigua, respongué en Pau. 
--Encara no, va replicar aquella veu; seguiu el vostre rumb, que ell vindrà cap a 

nosaltres. 
Quan vam ser a alguna distància, vam veure novament brillar cap a on havíem deixat 

el vaixell algunes flamarades fugaces. 
Bona manera de cridar l’atenció del Negre, va dir en Pau. 
--Serà que ja no tenen por que trobi res a bord, va observar el fill. 
--Doncs no deixeu d’exposar-vos a molt perills, vaig dir jo als meus companys. 
--Què hi podem fer, amic meu? va respondre en Pau; a casa he deixat la meva dona 

amb cinc fills. 
Vaig veure que era molt pràctic en aquella costa, ja que s’hi acostava tant que a 

vegades ens esquitxava l’escuma de les onades que trencaven contra les penyes; i una 
vegada es va ficar en una cala petita i de poc fons, sense donar senyals de la més 
mínima inquietud. Però aleshores vaig descobrir perquè ho feia. En aquella cala 
l’esperaven uns, no sé si homes o dones, que van rebre els embalums que el del vaixell 
ens havien tirat. Amb el mateix silenci i promptitud amb què els havíem rebut, vam 
entregar-los. La nostra barca va semblar que es removia de contenta d’un costat a 
l’altre, alleugerida de la càrrega que de manera tan sobtada havia rebut. Continuava 
bufant un ventet fresc, i sentint-me una mica marejat em vaig ajaure. El cel estava 
formós. El balanceig de la barca, quan era suau, m’endormiscava un moment; però si 
era molt viu, o l’acompanyava algun cruixit, temorós de caure a l’aigua, em redreçava i 
feia un esforç per mantenir-me despert. Em vaig posar a comptar estrelles, però aviat 
me’n vaig cansar. Després vaig voler recordar les constel·lacions, i cercar-les per sobre 
del meu cap. No vaig poder fixar els ulls o al menys el pensament en cap d’elles. Tan 
aviat les trobava com les perdia, i tan aviat sense veure-les me les representava a la 
ment, com veient-les deixava de pensar-hi. La meva atenció es fixava en un punt des 
d’on jo pretenia apartar-la, i era en va. La més petita cavitat que presentava la costa em 
semblava el port de l’Abric, o el recolze de Calasans. Si en alguna altura divisava una 
torre, la prenia per aquella ermita que tan present a la imaginació tenia. I si algun arbre 
es bellugava per l’impuls del vent sobre algun turó, creia veure les aspes, encara 
indecises, del molí de vent que havia vist tantes vegades voltejar. Fins i tot una vegada 
vaig arribar a fixar tota la meva atenció en un objecte que veia vagament, i em va 
semblar una jove, melancòlica i plorosa, que, asseguda a la vora del mar, mirava cap a 
mi, i sense veure’m es posava a sanglotar profundament. Però això no em produïa 
compassió, i fred i impassible m’entregava a tots els capricis del balanceig. Però al 
costat d’aquella jove s’aixecava una altra figura, després una altra i altres; una em veia 
bé i m’allargava els seus braços; aquesta semblava cridar-me pel meu nom; una altra 
s’estirava per veure’m més bé; i en un punt més allunyat n’apareixia una de pensarosa, 
amb el cap baix, a punt de plorar i sense acabar de fer’ho. Vivament commogut vaig 
girar els ulls a les estrelles. En això que el petit llambreig que ens venia acompanyant 
sense descans, es va convertir en una verdadera marejada. Al voltant meu semblava que 
el mar estava bullint a borbollons, i feia moure onades grans, com si ens anéssim 
acostant a un golf respectable. Veia la blanca escuma aixecar-se per sobre de la borda 



de la meva barca, i enviar-me el seu plugim. Aquella escuma tenia als meus ulls una 
espècie de prestigi, perquè quan era petit, si preguntava  on tenia jo la meva mare, en 
deien que el seu esperit es passejava sobre les onades. Què vol, doncs, la meva mare, la 
que descansa en aquestes profunditats? I em semblava sentir la veu d’aquelles figures 
que li deien que m’aturés i m’encaminés cap a elles perquè allà ho passaria bé i 
alegrement. 

Vaig incorporar-me ple de terror perquè em va semblar que aquell esperit feia cas a 
les veus que des de terra se sentien, i abalançant-se cap a mi em tocava. 

--Què em voleu? vaig exclamar? 
--No vàreu dir-me que volíeu desembarcar a Sant Elm? va preguntar-me algú a la 

meva oïda. 
Vaig conèixer la veu d’en Pau, i a ell també; però el vaig estar mirant una bona 

estona abans de poder dirigir-li la paraula. 
--Sí, vaig respondre finalment, per què ho dieu? 
--Perquè, va dir-me, aquella ermita és Sant Elm, i darrera d’aquest turó hi ha el port 

que buscàvem. 
Aleshores despuntava el dia. En Pau va fer entrar la barca en una caleta quasi 

amagada entre dues altes penyes, i quan vaig saltar a terra em va dir: 
--Aquí us esperaré fins una hora després que s’hagi fet fosc, i si no esteu de tornada, 

creuré que us heu estimat més quedar-vos. 
 

 
CAPÍTOL XXXVIII 

 
Les meves honres fúnebres 

 
La meva intenció en desembarcar era dirigir-me en busca del reverent pare Narcís, 
prostrar-me als seus peus, demanar-li el seu consentiment i tornar-me’n. Però, així que 
vaig haver trepitjat aquella terra  tan coneguda, va entrar-me una indecisió dolorosa. 
Cap a on aniré? Què faré? Què diré? I en lloc d’entrar a la vila, vaig donar una volta cap 
a l’esquerra. Molt després em vaig trobar davant d’un edifici imponent. Era el monestir 
de benedictins observants, situat a l’oest de la població, fundat, segons uns, a mitjans 
del segle desè, i segons uns altres a mitjans del vuitè. No se sentia la més lleugera fressa 
al poble, portes i finestres romanien tancades. Però les portes del monestir estaven 
obertes, i entrant a l’església vaig posar-me de genolls en el seu  racó més obscur. 
Alguns cops de campaneta m’indicaven les misses que anaven sortint, i vaig observar 
que en totes el celebrant vestia casulla negra. Em vaig asseure, i per més que ho intentés 
no vaig determinar-me a sortir. 

Vaig romandre  així una estona, i vaig veure que començava a entrar gent. A poc a 
poc van encendre alguns llums a l’altar i després diverses torxes en el centre del mateix 
temple. Aleshores vaig descobrir un túmul senzill, cobert enterament de negre, que 
sostenia un taüt. Seguidament vaig escoltar el començament d’un ofici de difunts, sense 
que cap instrument musical, ni l’orgue, acompanyés la veu greu i compassada dels 
religiosos. Això em va interessar molt, i vaig decidir no moure’m fins que l’ofici  
hagués acabat. 

Poques vegades m’he sentit en la meva vida tan vivament commogut com en aquells 
moments. “Dóna-li, Senyor, el teu repòs etern, deien els religiosos, i fes que brilli sobre 
d’ell la teva llum eterna... Escolta les nostres pregàries: tota carn ha de venir a tu. La 
memòria del just serà eternament bona, i no temerà sentir parlar mal d’ell... Quan jo 
m’avançaré per enmig de les ombres de la mort, no temeré cap mal, estant tu en mi, Déu 



meu... Les afliccions i els pesars amb els quals m’has castigat han estat per a mi un 
consol.” 

I començaren la prosa, alternant la veu dels escolans amb la dels cenobites. 
--Oh, dia de còlera aquell, deien els primers, en què l’univers mateix quedarà reduït a 

cendres, segons l’oracle de David i de les prediccions de la Sibil·la! 
--Oh, i quin espant, responien els cenobites, s’apoderarà dels mortals quan un Jutge 

vindrà a passar els últims comptes! 
--S’obrirà el llibre, deien aquells, que conté tot allò que per jutjar es necessita. 
--I quan se seurà el Jutge, afegien els religiosos, el que està ocult brillarà perquè res 

no quedi impune. 
--Pobre de mi! exclamava un escolà, què diré, o a qui imploraré quan fins i tot els 

justos els veuré tremolosos? 
--Salva’m, rei de reis, font de bondat, jutge de majestat tremenda, inaccessible als 

obsequis! deia patèticament un cenobita. 
Continuava entrant gent, la major part vestida de dol, que em semblava des del racó 

on romania quasi invisible. En això que un escolà va començar a repartir candeles 
enceses, que tots rebien i conservaven. També va venir cap a mi i me’n va oferir una, 
però no vaig voler rebre-la. 

Van aixecar-se tots per escoltar l’Evangeli. 
--En veritat us dic, deia, que l’hora s’acosta, i que ha arribat ja, en què els morts 

sentin la veu del fill de Déu; i els que l’escoltaran, viuran. 
Vaig aixecar-me també, encara que mirant amb astorament a totes parts, tement que 

algú es fixés en mi. 
--No us sobti el que us dic, continuava l’evangelista, perquè el temps s’acosta en què 

els que són al sepulcre oiran la veu del fill de Déu, i els qui hagin fet bones obres 
ressuscitaran a la vida, i els qui les hagin fet dolentes s’aixecaran per caure en els 
turments. 

Arribat l’ofertori vaig veure que tots els qui portaven candela van formar com si 
anessin en processó, es van dirigir cap a l’altar major, i allà van apagar el llum, i 
s’entornaven amb el cap baix. La distància no em va permetre de conèixer ningú. Un 
dels que tronaven, en lloc d’aturar-se on estava abans, es va asseure al meu costat, i em 
va fer estremir. 

Era un ancià a qui no vaig conèixer, que em va dirigir la paraula amb aquella llibertat 
que en els pobles usen els vells quan parlen amb els joves. 

--Per què no has anat a l’ofertori? La mateixa edat que tu devia tenir el difunt: això 
està mal vist. 

--Perdoneu, és que estic una mica indisposat, li vaig respondre; però, dieu que tenia 
la meva edat el difunt? 

--Diríem que uns dinou anys, més o menys. 
--El coneixíeu vos? vaig preguntar-li temorós de sentir el nom d’algun conegut meu. 
--Personalment no, encara que tothom el coneixia: pobre jove! ell mateix s’ha buscat 

la mort. 
--No us estranyi, vaig dir-li, que estigui poc al corrent del que passa, perquè soc 

foraster. 
--Era un jove maniàtic que ja havia estat boig, va afegir el meu interlocutor, i a qui  

semblava que tot l’avorria. Has vist el pou de Calasans?  
--Me’n recordo, li vaig respondre, d’haver-lo vist una altra vegada que vaig ser aquí. 
--I no t’han explicat, va dir-me, cap succés trist dels que hi ha tingut lloc? 
--Cap, vaig dir-li. 



--Doncs pensa que un dia es reuniren al voltant d’aquell lloc més de quatre mil 
persones, quasi tota la vila, per presenciar el salt que al pou volien fer dos mariners, un 
d’ells molt valent. Aquest va fer el salt satisfactòriament. El seu company es va fer una 
esgarrapada en la penya; però segurament no hagués mort, per més que diguin, si en 
aquell moment un boig no s’hagués precipitat al seu darrera i caigut aplomat sobre el 
seu cos. El boig es va salvar, i el de l’esgarrapada es quedà bevent aigua. 

--I ara, vaig preguntar-li admirat dels punts de semblança que aquesta història tenia 
amb la meva, celebren els funerals del que aleshores va morir? 

--No, em va dir, aquests funerals són per al descans del boig, que no ha sortit tan ben 
lliurat de la seva segona bogeria com de la primera. 

--I quina ha estat la seva segona bogeria? vaig dir-li jo. 
--Doncs mira, Déu el perdoni, va voler ficar-se  en una ciutat empestada, igual que si 

entrés en un cafè; i al dia següent tenia ja posada la candela a la mà. 
--I són per a ell, per Manuel, aquests funerals? vaig dir caient de genolls. 
--Així que el coneixies? va dir-me l’ancià; no m’admira el teu sentiment, perquè, a 

pesar de les rareses d’aquest Manuel, tots l’estimaven. Així estan els seus parents que 
tal vegada algun d’ells no se’n surti. Una cosina seva, amb qui va viure com germà i 
germana, en saber la nova es va quedar dotze hores sense parlar, i des que va tornar en 
sí sembla que no es recorda de res. Estava a punt de casar-se, i va acomiadar el nuvi. 
Ahir va demanar que l’acompanyessin a no sé a quin poble, i els seus pares se’n van 
anar amb ella. Que Déu hi posi remei. Allà, junt al presbiteri, he vist plorant com un 
vailet un altre oncle del difunt, que és un eclesiàstic de costums exemplars. En fi, és una 
consternació, va afegir l’ancià aixecant-se i sortint del temple. 

Em vaig postrar amb el rostre sobre les lloses del temple. 
--Ja mai, vaig dir-me, tindré valor pera tornar enrere en el camí que he fet. Mort sóc 

als ulls de tothom, i mort vull quedar-me per sempre. Els que em volien bé han rebut ja 
el cop cruel, ben a pesar meu. Els que no em feien justícia, demà ja no pensaran en mi. 
Torxes que cremeu al voltant d’aquest túmul, també il·lumineu el que demà vindrà 
sense pompes, sense fressa, a ocupar aquest morada funerària, avui buida. 

I com si tingués por de veure els vius ajuntats per arrencar-me del sepulcre, vaig 
fugir del temple, vaig fer entre torrenteres la volta a Sant Elm, i vaig tornar a estirar-me 
tan llarg com sóc a la barca de Pau. 

--A la vela, vaig dir-li. 
--Amb molt de gust, em va respondre; així el llevant que comença a bufar ens vindrà 

com una benedicció de Déu. 
I a la nit tornàvem a trepitjar les platges de la ciutat empestada.  

 
 

CAPÍTOL XXXIX 
 

Com vaig ser rebut en el convent 
 

Quan em vaig tornar a veure amb el pare Josep, i li vaig explicar el que m’havia passat i 
li vaig dir que no m’era possible tornar la mirada cap enrere, però que insistia més que 
mai en la meva idea, en lloc de mostrar-se queixós en veure la meva poca resolució, em 
va rebre als seus braços i em va dir: 

--Déu t’ha permès d’assistir a les últimes honres fetes al teu cos, i verdaderament ja 
ets profés. No creguis que la condició que se’t va imposar d’anar a veure la teva família, 
fos per obtenir el consentiment dels teus oncles: va ser només per provar la teva 
obediència, perquè el que entra aquí no ha de tenir altra voluntat que la de Déu, i la dels 



superiors. Jo crec que ara ningú no posarà obstacles a la teva vocació. Però, abans no 
trepitgis el llindar d’aquesta casa, permet-me que et faci algunes reflexions. Creus tu 
que, per haver triomfat de les teves inclinacions i desitjos, has acorralat ja les teves 
passions i les has reduït a un silenci etern? 

--No, pare meu, li vaig respondre; però el triomf d’avui m’anima per esperar en el de 
demà. 

--El costum de vèncer, va dir-me, efectivament ens anima i fortifica. Però no saps 
que per la soledat discorren les idealitats, les visions, els fantasmes que moltes vegades 
són més temibles que les realitats del passat? I la raó per la qual són més temibles és 
clara: per les realitats que apareixen en el passat tals com són, seductores per un costat, i 
per l’altre enlletgides en les seves petiteses, la seva ridiculesa i les seves misèries; Però 
els fantasmes del desert només et presentaran el costat agradable, rialler i captivador, i 
en va voldràs donar-los voltes en busca del seu costat lleig, ja que es giraran a mesura 
que tu et giris, i sempre els veuràs bells i complaents. I et sembla que podràs resistir-
los? 

--Però jo, li vaig respondre, no estaré totalment sol, i podré, si la temptació és molt 
forta, implorar el vostre auxili. 

--El de Déu, has de dir, que no el meu, em va interrompre. 
--Sí, el de Déu, vaig dir jo, que no permetrà que jo falti als meus vots solemnes.  
--Els teus vots solemnes! va dir el pare Josep amb amargura; potser no et deixaran 

pronunciar-los. No saps que el passat creu que els nostres vots no ens obliguen, i que 
pot sortir del claustre de bon grat el que una vegada hi va entrar lliurement? 

--Ho sé, li vaig respondre; però crec que si les promeses fetes d’home a home són 
obligatòries, les fetes a Déu han de ser sagrades. 

--Ai Manuel! va dir-me estrenyent-me la mà, entraràs per les portes del claustre en 
els dies de la tribulació, i quan els nostres germans de l’exterior ens declaren una guerra 
d’extermini. 

--Però, pare, li vaig dir, és possible que penseu en tal cosa quan en aquesta ciutat, per 
tots els seus carrers, esteu veient que us busquen perquè consoleu els desgraciats? No 
sona a tothora la campaneta de la porteria? No us criden tots?  No us obren totes les 
portes de les seves cases, i no hi sou rebut fins i tot amb llàgrimes d’alegria? 

--I no obstant, va replicar el pare, la tempestat es va formant, i tu veuràs, no ho 
permeti Déu, que el dia que cessi la calamitat cessarà la memòria de tot això que tu dius. 
Aleshores, Manuel, necessitaràs tenir doble valor, perquè tindràs molts enemics a qui 
estimar i pels quals pregar en els teus dies i en les teves nits. 

--El tindré, pare, vaig respondre; el tindré per estimar-los sempre, i estimar-los tant 
més quan més grans i més cruels siguin les seves injustícies. 

--Sí, Manuel, va dir-me el pare abraçant-me; en això igual que en els patiments hem 
d’esforçar-nos per imitar l’inimitable. Si ens miren malament, els donarem amor; si això 
ho converteixen en odi, els professarem doble amor;  i si a més hi afegeixen les injúries 
i les persecucions, els tributarem amor, més amor i sempre amor. 

Vàrem quedar abraçats una bona estona fins que el pare va poder dominar la seva 
commoció. Aleshores em va dir amb la seva acostumada dolcesa: 

--Ara, Manuel, he de complir amb el meu deure indicant-te el pes de la càrrega que 
sobre les teves espatlles pretens de prendre. T’enganyes, fill meu, si creus que només en 
la seva part material has de complir els vots que estàs disposat a fer; diré que estàs en un 
error si penses que només essent pobre i mantenint cast el teu cos, i fent el que et manin, 
tindràs ja complides les teves promeses solemnes: doncs sàpigues que, complint-les 
materialment, hi pots faltar amb l’ànima, i és el mateix que si ni amb el cos ni amb 
l’ànima les complissis. Has d’entendre que l’esperit ha de ser molt més pobre, més cast i 



més submís que el cos. Si somies en honres,  en dignitats, en grandeses, de res et servirà 
que cobreixis el teu cos amb parracs; si al teu esperit li permets que s’aturi i passegi 
entre imaginacions delectables, en va serà dir que el teu cos és pur; i si la teva ànima, 
encara que no s’oposi que el cos obeeixi, ho fa amb  repugnància i rebequeria, 
inútilment apareixerà aquell submís i obedient. Digues-me, doncs, si et creus capaç de 
ser pobre fins i tot en els teus desitjos, de ser verge de cos i ànima, i de no tenir voluntat 
interiorment ni exteriorment. 

--Ho provaré, li vaig respondre, i si les meves inclinacions poguessin més que la 
meva voluntat us ho diré amb l’ànima. 

--Tens raó, em va dir, els dies de prova són el gresol que ens purifica i mostra els 
quirats de la nostra vocació i de la nostra fe. Desitges, doncs, entrar en la prova? 

--Ardentment ho desitjo, pare, li vaig respondre. 
--Segueix-me doncs, i veurem el pare provincial. 
Vaig fer com em manava, i travessant alguns corredors ens vam aturar davant d’una 

altra cel·la tan humil en l’aparença com les altres. Hi va trucar suaument el pare Josep, i 
dient-nos des de dintre que entréssim, va obrir-la; no es distingia de les altres, només 
que hi havia dintre tres cel·les que es comunicaven en lloc d’una. A la segona divisió 
trobàrem el pare provincial que ens va rebre molt afable. 

A ell es va dirigir el pare Josep, dient-li: 
--Presento a la vostra paternitat aquest jove del qual ja té notícies. Ha passat per unes 

proves que fan creure que la seva vocació és verdadera. Jo al menys així ho crec. 
--I està instruït pel que fa a la nostra regla, i a les obligacions que prescriu? va 

preguntar el pare provincial. 
--Ho està, respongué el pare Josep. 
--I sap també que segons en quines circumstàncies els nostres vots són nuls i com si 

no s’haguessin fet? hi va afegir el pare provincial. 
--Ho sé, vaig respondre jo calorosament; però també sé que Déu ha dit que es 

compleixin els vots que se li han fet. 
--Lloat sigui, va dir el pare provincial aixecant les dues mans fins a l’alçada del seu 

cap, lloat sigui el que en els dies de calamitats ens envia els seus consols. Tens fe, jove? 
--En tinc, pare, vaig respondre amb enteresa. 
--Saps que el missioner no té un moment per a ell, si no tots per als seus germans? 
--Ho sé, pare meu. 
--I quins són, digues, els germans del missioner? 
--Tots els homes. 
--Hi dius bé: tots els homes. sigui quina sigui la regió on viuen. Allà on existeixi un 

home que pateixi de cos o d’esperit; Allà on hi hagi ulls per obrir-se a la llum, i orelles 
per on fer penetrar les veritats eternes, i llengües per fer-les proferir lloances a l’Autor 
suprem, allà ha de fixar el seu seient i buscar la seva pàtria el missioner. Jove, té alguna 
brillantor per a tu l’or? 

--Des de petit el menyspreo. 
--I la carn, té per a tu algun delit? 
--I renuncio, i als dolors que engendren. 
--Conserves voluntat? 
--La meva  voluntat és la de Déu, i la vostra, pare meu. 
--I quan vols anomenar-te germà nostre? 
--Demà si és possible. 
--Demà doncs. 

 
 



CAPÍTOL XL 
 

Estic al claustre.- Borrasca en 1.822 
 

Estic al claustre. Els cabells que el vent agitava sobre el meu front ja no els tinc; he 
llançat els perfums amb els quals algun dia vaig cobrir el meu cos, i els vestits que em 
queien bé, i totes les gales amb les quals em vaig adornar. El meu vestit és un hàbit 
grosser; el meu calçat, unes sandàlies; els meus mobles, un llit, una taula i dues cadires. 
Tinc molts germans que m’han fet el petó de la pau, però dels quals cap em cansa amb 
preguntes inoportunes. Callen, i jo callo; preguen, i jo prego; imploren l’Etern, i jo 
l’imploro; es dediquen a treballs manuals, com el de cavar a l’hort, serrar fusta, netejar 
la roba, escombrar el temple i el convent, adornar els altars, i jo imito el seu exemple.  

Jo em trobo bé aquí. Solitari enmig de molts companys, mut per a tots menys amb 
Déu, entregat a contínues ocupacions que no em deixen ni un moment a soles amb els 
meus antics desvaris, jo beneeixo la Providència  que m’ha conduït en aquest retir. No 
per això avorreixo  la resta. Jo els tinc afecte, els desitjo tota mena de felicitats, no els hi 
envejo res, m’alegro de les seves alegries, i encara espero poder-los ser útil algun dia 
esforçant-me a dissipar les tristeses que tal vegada ennuvolen la seva ànima. I no faré bé 
fent això? Hi poden haver més grans enemics per a l’home que la seva pròpia 
melancolia i els seus dolors? I no serà bo que algú cerqui en la soledat, únic lloc on es 
troba, el bàlsam que els ha de curar d’aquells mals? 

Si m’hagués quedat, ja estaria marcit, i ara em diu el meu cor que encara puc ser útil 
als homes. Jo no espero que els altres m’imitin; només vull que no m’arrenquin 
d’aquest desert on busco la medicina per a la meva ànima, i per a les seves. Ells, els 
creadors de les riqueses temporals, s’afanin per a aconseguir-les, escodrinyin les sines 
de la terra, solquin els mars, i busquin forces motrius per crear, i millorar, i oferir-nos 
les meravelles dels cossos: que jo, si es cansen i cauen prostrats, els aixecaré, i si 
s’acovardeixen els donaré ànim, i si naufraguen he de recollir-los i emparar-los, i si, per 
fi, cansat de les riqueses de la terra, amb les quals com a molt aconseguiran donar al 
fang una capa d’or, sospiren per les riqueses de l’ànima, els diré on estan i les posaré al 
seu abast. Ells, els engendradors d’homes, cerquen enhorabona la bellesa i les 
delectacions lícites, i creguin que així han de transformar en l’antic Edén les seves 
residències: que jo, quan pels seus fills tinguin pesars que no van encertar de preveure, 
els hi procuraré els únics consols que existeixen, i agafaré de la mà els pobres nens, i 
cobriré la nuesa de la seva ànima, com ells cobreixen la del seu cos. Ells, el batalladors, 
somiïn per tot arreu en la glòria, en els triomfs, en l’aura pública plena d’entusiasme, i 
demanin a la fama celebritat, i manin a molts:  jo obeiré sempre; i en aquell dia en què 
els triomfs es converteixin en tristos atzars, i els aplaudiments en malediccions,  jo els 
diré que no s’entreguin a la desesperació,  que hi ha coses menys efímeres que aquelles 
glòries i aquell entusiasme, i que poden fer-se superiors a totes aquestes coses i 
engrandir-se més que abans de la desgràcia.  

Això és bo; aquí estic molt bé. 
I efectivament, vaig passar dies i mesos content, tranquil, podent mirar el que m’ha 

passat sense torbar-me del present. Després va desaparèixer el contagi, i posteriorment 
va descarregar sobre nostre la tempesta de 1822. 

Una nit, a l’hora d’anar al cor, ens van treure de la nostra residència, i ens 
embarcaren. Jo vaig seguir la sort del pare Josep. 

--Ja ho veus, em va dir, ni els teus dies de prova t’han deixat passar amb 
tranquil·litat. Què penses fer, Manuel? 



--El meu desig seria de seguir-vos a onsevulla que anéssiu, li vaig respondre, perquè 
lluny del vostre costat em creuria totalment perdut. 

--Jo penso, va afegir, deixar passar la borrasca, que no crec que sigui duradora, 
aprofitant els oferiments d’un digne capellà que viu en un poble petit i retirat. No crec 
que hi hagi dificultat a que tu vinguis amb mi. Només hi veig un perill. 

--I quin és, pare meu, que no em sigui possible conjurar-lo? vaig preguntar-li amb 
ànsia. 

--En dirigir-nos allà, em va respondre, sentiràs la fressa de les armes, i potser exciti 
el teu cap el vapor de la sang. 

--Us barrejareu, pare, vaig dir-li, en la lluita? 
--Mai, em va respondre; aquestes mans, que aixequen el pa sagrat, no he de tenyir-les 

de sang. 
--I jo faré el que feu vos. 
I la borrasca la vàrem passar en una feligresia situada en un replà dels Pirineus, lloc 

de pocs habitants, d’aires sans, i d’agradables perspectives, encara que molt fred. 
--Figura’t, em deia el pare Josep, que aquesta vall és el nostre convent, aquesta 

caseta la nostra cel·la, i aquell santuari la nostra església, i et semblarà que no ens hem 
mogut del nostre domicili. Fem, doncs, aquí el mateix que fèiem allà. 

I em cridava a la nit perquè l’acompanyés en el res, em senyalava les feines en les 
quals m’havia d’ocupar de dia,  i s’imposava les mateixes abstinències i privacions que 
si es trobés en el claustre. Quan sabia que algú necessitava en alguna granja llunyana els 
auxilis del sacerdot, anava allà amb mi, i a peu, dient que aquest exercici, i l’espiritual 
que després ens esperava, augmentaven les nostres forces de l’ànima i del cos. 

Així varen transcórrer per a nosaltres els dies infausts de la primera tempesta, sense 
que a penes provéssim la seva  amargor, ja que d’alguna manera no vàrem fer altra cosa 
que canviar la nostra soledat de lloc, o millor dit, transformar aquella feligresia en un 
convent. El rumor de la lluita arribava a vegades fins a nosaltres, però a manera d’un 
eco esmorteït, els últims sons del qual es perdien a l’entrada de la nostra vall. 

--Manuel, em deia el pare Josep, augmentem les hores d’oració, perquè els nostres 
germans la necessiten més ara que mai. Uns contra els altres van aferrissats, cecs, i es 
persegueixen a mort. Si volen parlar, no troben altra veu que la de la ira; i si volen 
obrar, ha de ser destruint. Són molt desgraciats. 

Un altre dia va córrer la veu que es formava una espècie de creuada, i vam veure que 
els pocs habitants de la nostra feligresia abandonaven les seves llars. Uns anaven, altres 
venien, i tots anaven apressats, dient que farien tot el que calgués amb les forces que els 
quedaven. 

Fem també tot el que puguem, em va dir el pare Josep,  amb les nostres oracions, 
perquè a tots els miri Déu amb tendresa, i no permeti que s’embrutin més les mans dels 
uns i dels altres.  

No va tardar molt de temps en arribar-nos la notícia que l’estrèpit de la lluita havia 
cessat del tot.  

--Déu meu, va exclamar el pare Josep, aparteu del pit dels vencedors tot sentiment 
d’ira, i feu que amb la dolcesa allunyin del cor dels vençuts tota propensió a la 
venjança. 

Un dia es va llevar de bon matí, i em va dir: 
--Manuel, els meus vots em criden novament, i tu saps que no els he pas oblidat.    
--Ni jo tampoc les meves promeses i els meus desitjos, li vaig respondre. 
--Escolta, va dir-me, que els núvols que ara han desaparegut poden presentar-se altre 

vegada més negres i amenaçadores.  
--Què importa, pare, li vaig respondre,  si així us tinc al meu costat? 



--Jo puc faltar-te, Manuel, va afegir, el dia que menys ho esperis, i què faràs 
aleshores si només del meu feble recolzament et refies?      

--És que cada dia, vaig dir-li, vaig agafant forces al vostre costat, i encara que algun 
dia us allunyéssiu de mi, la vostra memòria em protegiria: en Déu ho espero. 

--Tan sols un temor em queda, Manuel. 
--Quin? 
--El teu cor està tranquil? 
--El meu cor, pare meu, no fa més que els batecs que la meva existència necessita. 
--I a la teva ment no l’assetja cap record? 
--La meva ment no mira ja al passat, sinó al futur. 

--Retornem, doncs, al nostre domicili, Manuel; i saludem de nou aquelles cel·les que 
van ser les nostres alegries. 
 
 

CAPÍTOL  XLI 
 

El meu mètode de vida en el claustre.- La vigília de la meva professió 
 

Si se’m pregunta el mètode de vida que vaig seguir en el claustre, diré que, contant el 
que vaig fer un dia, els dono per contats tots. Mentre el col·legi de les missions, que 
necessitava reparacions, es rehabilitava, ens van rebre en el principal convent de la 
província; però portàvem la mateixa vida que si estiguéssim en el col·legi. 

A les dotze de la nit anàvem al cor tots els religiosos, sense exceptuar-ne cap; 
després teníem mitja hora d’oració mental, i cap a les dues ens retiràvem a les nostres 
cel·les. Molt de matí tornàvem al cor per recitar les hores menors. Es resava aleshores la 
missa conventual, la qual només en els dies clàssics es cantava, i al mateix temps es feia 
mitja hora més d’oració. Els pares de missa les deien en l’ordre que se’ls tenia prescrit, i 
després prenia cadascú el seu desdejuni. L’espai que quedava fins a les deu era dedicat a 
l’estudi. De deu a onze era hora destinada per a les conferències morals. Des d’elles es 
passava al refectori, on mai no s’ometia la lectura edificativa que fèiem per torn, que 
només era interromput quan per penitència en nomenava un nou lector. Moltes vegades 
vaig ser jo en els meus dies de prova. A les taules no s’utilitzaven les tovalles. En certs 
dies assenyalats, donades les gràcies després de l’àpat, practicàvem l’acte humil de 
fregar els plats. Acabat aquest acte anàvem en comunitat a l’església, i allà resàvem 
l’estació en creu davant del Santíssim. 

Tornàvem a les nostres cel·les, i cap a dos quarts d’una sentíem la campaneta que ens 
cridava al cor, on romaníem tres quarts d’hora resant vespres i completes. Acabat el res, 
ens reuníem en conferència, la qual tractava els divendres sobre la regla, els dijous 
sobre assumptes de rúbrica, i la resta de dies de la setmana sobre casos de la teologia 
mística. Ordinàriament sortíem d’aquesta conferència, que anomenàvem vespertina, a 
les tres de la tarda, i des d’aquesta hora fins a dos quarts de sis ens dedicàvem a l’estudi. 

Després sentíem altra vegada el toc de la campana que ens cridava per tenir una hora 
d’oració mental, de la qual ens aixecàvem i sortíem en direcció al refectori per a la 
col·lació o el sopar, segons els dies. En sortir-ne ens encaminàvem altra vegada al cor, 
on entonàvem solemnement en honor de la Verge l’”enterament formosa i sense 
màcula” i per devoció hi afegíem el res de la seva corona. Tot seguit, i segons les lleis 
de l’orde, tres dies de la setmana teníem disciplina. 

I així arribàvem a un quart de nou, sentíem el toc de silenci i retir, i fetes les oracions 
privades, descansàvem fins a la mitjanit. 



Els dijous eren dies d’esbarjo. Per tant no teníem conferència matutina ni vespertina, 
l’oració mental de la tarda la fèiem de deu a onze del matí, i sortíem a passeig i ens 
encaminàvem als llocs més solitaris i agrestos. 

El silencia que en el nostre claustre regnava era admirable. Quan se’ns destinava a 
alguna feina o treball mecànic, donant treva a les hores d’estudi, semblàvem unes 
verdaderes màquines, atesa la nostra taciturnitat. No obstant, a vegades, quan algú no 
podia apartar de la seva imaginació alguna idea del passat, se l’imposava per precepte 
que resés en veu baixa, durant el treball, un o més psalms que l’indicaven. 

Ni als passadissos, ni als patis, ni a l’hort, no es va permetre mai que es formessin 
rotlles; ni a les cel·les se sentien els passos dels que hi vaguessin. Cap religiós, per més 
que tingués la més alta dignitat, deixava de fer els oficis de la comunitat, ni cap dels 
anomenats actes d’humiliació. Un d’aquests actes tenia lloc els divendres a la tarda en 
l’oració mental. El religiós al qual li tocava   de ser setmaner o hebdomadari, portant 
penjant del coll una soga, col·locada en el cap una corona d’espines, carregada a 
l’espatlla una pesada creu de més de deu pams de llargada, completament descalç fins i 
tot en els dies més freds de l’hivern, anava així d’aquesta manera, durant la meditació 
dels seus companys, en fer les estacions del Via-Crucis. Jo vaig veure el mateix pare 
guardià emprat en aquest penós exercici. Jo el vaig veure servir també a tota la 
comunitat en el refectori, con si fos un simple llec, els dies en els quals la missa 
conventual entre nosaltres es celebrava. Actes d’aquesta naturalesa eren molts els que es 
practicaven, i si he esmentat només els pocs que fins ara he dit, és perquè els tinc més 
presents a la ment per la impressió que m’hi deixaren. 

A totes aquestes ocupacions només deixaven d’assistir-hi els dedicats en aquell dia a 
la predicació, els impossibilitats, o els qui assistien els malalts i els moribunds. Per a la 
resta a la nostra milícia portaven els capitans la mateixa càrrega que els soldats. 

A mi, fora dels actes que a tots eren comuns, van provar-me la vocació de mil 
maneres. Em reprenien encara que complís exactament amb el meu deure. A vegades 
m’imposaven una penitència severa, sense que pogués jo sospitar en què havia faltat. 
M’estava prohibida qualsevol rèplica als meus mestres, i a propòsit em deien una cosa 
que sonava malament en geografia, en història o en física, per posar una trampa a la 
meva fantasia. Les hores d’estudi les passava normalment a la biblioteca del convent, i 
quan més concentrat em veien en la lectura, “aixequi’s”, em deia un pare, i m’obligava 
a agafar l’escombra i escombrar la sala. 

Una nit, quan acabava de sonar el toc de descans, va entrar a la meva cel:la el pare 
Josep i em va dir: 

--El teu temps de prova s’acaba, Manuel, i és hora de pensar en el que et convé. 
Insisteixes en la teva idea? 

--Ara com sempre, li vaig respondre; només des del claustre puc ser útil als homes. 
--Segueix-me, doncs, va dir-me. 
Vàrem dirigir-nos cap a l’església; però abans ens vàrem aturar en un dels patis, 

transformat en jardí pels meus germans. Allà es va aturar el pare Josep, i em va dir que 
féssim un parell de rams de clavells i de roses per adornar l’altar major. Feia molt de 
temps que jo no havia tocat cap flor, i encara n’apartava la vista quan en algun lloc en 
semblava descobrir-ne. No obstant, vaig obeir. La meva mà tremolosa, una a una anava 
separant les flors de les seves rames, i després les ajuntava i les lligava. El cor em 
bategava d’una manera que des de feia molt de temps no havia sentit. Però vaig 
aguantar, no sense un gran esforç, i vaig presentar al cap d’una estona els dos rams al 
pare Josep, que m’estava mirant tristament. 

--No t’agrada de fer una passejada, va preguntar-me, en aquestes hores en les quals la 
fresca sembla que dilata els pulmons, que el silenci i la soledat conviden a la meditació, 



i en què res no ens en distreu? Aixeca el cap, Manuel, i veuràs aquesta innombrable 
multitud d’estrelles, que totes i cadascuna tremolen, i no obstant formen un conjunt 
sorprenent. I mira en aquest altre costat la lluna, tan plàcida, que sembla que ens 
convida a la quietud i el silenci. 

Vaig mirar-la, però vaig haver d’abaixar els ulls, i em vaig quedar amb el cap 
inclinat sobre el pit. 

--No serà, Manuel, em va dir el pare, que encara tingui per a tu aquesta llum pàl·lida 
algun llenguatge misteriós? Si és així, fuig, Manuel, que encara hi ets a temps. 

--No, li vaig respondre, pare meu; encara que aquesta llum li digui alguna cosa a la 
meva ment, és el que a un li diuen els records dels seus antics pesars quan ja n’està molt 
lluny. En lloc de ser-me perillosa la seva memòria, em far comparar els meus martiris 
passats amb les meves ventures presents. 

--Considera, va dir-me el pare, que aquests rams que acabes de fer adornaran l’altar 
al peu del qual pronunciaràs els teus vots. 

--Que l’adornin, pare, li vaig dir; i si m’ho maneu, desfullaré demà totes aquestes 
flors, i amb les fulles aniré sembrant de vius colors tot el temple on ha de ressonar la 
veu de les meves promeses a l’Etern. 

--Que la seva voluntat sigui complida, va dir el pare en actitud de posar en els astres 
les seves mirades, els seus braços i la seva veu. 

--És  dir que l’hora està pròxima? li vaig preguntar. 
--I tant, que demà, escolta’m bé,  pertanyeràs  al passat o al sepulcre. 
Jo em vaig llançar al braços del meu segon pare. Els plors m’embargaven la veu; 

respirava penosament, i vaig haver de recolzar el meu front sobre el pit d’aquell home 
venerable. 

--Plores? em preguntà. 
Jo no podia plorar, però en sentir la seva tendra veu em vaig posar a plorar. 
No em va ser possible respondre’l. 
--Plores? va repetir. 
--D’alegria, pare meu, li vaig respondre. 
--Et sembla bé que retardem per alguns dies la solemne cerimònia? 
--No, pare meu. 
--I aquest plor, Manuel, aquest plor? 
--És l’últim comiat donat a les fragilitats de la nostra existència. 
I aixecant el meu front, em vaig eixugar els rostre i vaig tenir valor per mirar de front 

l’astre de les nits. 
--Doneu-me aquests rams, pare meu, vaig afegir. 
--Per a què, Manuel? 
--Perquè hi adorni jo mateix l’altar del sacrifici. 
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                                                 La lluna ha fet el ple 
 
 Ahir vespre va tornar ploure amb una certa intensitat, altre cop amb trons i 
llamps. Les pluges del dia van ser abundants a tot el Baix Empordà, 120 litres a 
l’Estartit com a quantitat més destacada, i una mitjana de 60 litres a tota la comarca. És 
remarcable, però encara no és suficient. I hauria de ploure a les capçaleres dels rius, per 
tal que revinguessin i omplissin els embassaments, tots estan a nivells molt baixos. Avui 
fa un matí gris, el cel ennuvolat encara podria deixar anar una gotellada, però no se 
n’esperen grans pluges. He dormit mig bé, sense prendre cap somnífer. Llevat amb bon 
ànim i amb ganes de treballar en aquest diari i continuar la lectura de les entrevistes de 
Baltasar Porcel, a més a més dels papers del dia. La situació política continua tensa i 
incerta. Vivim uns temps complexos. No puc fer com si no passés res, però he d’intentar 
construir la meva realitat, costi el que costi. No m’he de deixar vèncer per la fatalitat 
d’uns fets que depassen la meva capacitat d’incidir-hi. Sóc un home convuls. El meu 
trastorn mental no em permet viure segons quines situacions. He de trobar espais de 
relaxament. No em vull veure immers en cap fet que em trastoqui més del que ja ho 
estic. He llegit un reportatge sobre l’estudiosa dels primats Jane Godall a National 
Geographic Hauria de saber viure més a prop del món natural. La meva tendència 
sempre ha estat dirigida cap a un món fet d’artificis, els grans paisatges naturals no els 
he sabut observar, ni viure’ls com a grans obres d’art en potència. Com a pintor no m’hi 



he sentit atret. Mai. No sé perquè no ho he sabut fer. He tingut una desviació natural 
vers el món urbà, artificial per naturalesa. No és l’art un gran artifici? En el meu cas ho 
ha sigut. Entenc la necessitat de tenir cura del medi ambient, però no sé viure una vida 
connectada amb la naturalesa. Sóc un home lligat al món de les ciutats, a l’asfalt i les 
seves construccions plenes de formigó, acer i vidre. És trist, però és així. Avui encara no 
puc anar a Solius. He de quedar-me per cuidar la mare. Hi ha en Pau, però encara dorm, 
i no me’n refio. Sento l’obligació de quedar-m’hi jo. Ja ho vaig fer saber a Jaume de 
Solius en un mail... Fins que la meva germana no tanqui definitivament la botiga no hi 
podré anar. Em sap greu i ho pateixo, però és així com ho visc. Hauria de ser més 
confiat en la voluntat divina, dieu? Ja ho sóc, i la seva voluntat passa per fer-me càrrec 
de la mare. Canviem de qüestió. Faré un repàs a LV que ja tinc a l’iPad. No és 
agradable llegir els diaris, aquests dies foscos. M’ho agafo tot massa al peu de la lletra. I 
hauria de distanciar-me’n, de les opinions i comentaris. Sovint tot és xerrameca 
condicionada i banal. Prèdica d’uns determinats interessos, econòmics, polítics, o el que 
sigui, però interessos que no tenen res a veure amb la meva vida real. Com he de llegir-
los, doncs, els diaris? Amb un cert distanciament. Com si tot el que diuen fos veritat, 
però no tota la veritat, només una petita part d’aquesta gran veritat que regeix la 
condició humana. I així, llegir en condicional, i obrar en conseqüència, cosa que és tant 
com dir que he de fer la meva vida, malgrat el pim pam pum dialèctic que s’hi entaula. 
Tinc ganes de tornar ser a Barcelona. I poder fer apunts del natural al Cercle Artístic de 
Sant Lluc. Estic condicionat per tantes coses que no sé mai si podré fer tot allò que he 
previst de fer.... No puc fer grans planificacions. He de viure a la que salta, sobre la 
marxa. I no queixar-me’n tant, d’aquesta vida que faig. Tinc el twitter i el facebook 
abandonats. He de mantenir-me fidel a les meves conviccions, les formes visuals i la 
lletra racional. Els colors. Els sons i les notes. Les harmonies i les melodies. Ser un 
home amatent al propi món. A les particulars percepcions físiques i mentals. Construir 
el que és la meva vida. Ser tot un home, un home com cal... Un home musical. És a dir, 
concret i abstracte, tot alhora. Escric massa forçat per les circumstàncies. He de fer que 
la vida m’acordi un cert do natural. No forçar les coses. Saber esperar que flueixin per 
elles mateixes. Que la vida sigui un fluir de la consciència, com ho és la literatura que 
més m’interessa i em complau. Què és la literatura sinó un fluir de l’esperit humà a 
través de la consciència, entesa com un tot, el conscient i l’inconscient donant-se la mà, 
i capgirant les estructures convencionals dels textos que segueixen el costum i la 
tradició? Si no és aquest fluir, ara torrencial, després mansoi, de les aigües de les 
muntanyes abruptes fins a la mar brava, passant pels meandres encalmats del riu de la 
nostra vida, el que Heràclit ens va fer veure que no era mai el mateix riu, la literatura, 
com la vida, no és res. Ni els detalls, no la salven. Ja que el tot ens reclama una vida 
conscient i absoluta, dedicada al gran art, siguem-hi fidels. No en fugis, diletant, 
d’aquest designi, sento la veu de la consciència que m’avisa dels enganys del món i de 
la lletra que neix morta. Paraula viva! Clamava el poeta Maragall, tot inspiració, gens 
d’artifici de poetastre podrit de literatura. Vida. I res més que això. Vida és el que 
necessito, i només la mort, en l’hora de temença, em tancarà aquests ulls tan humans per 
obrir-me’n uns altres de més grans i fer de la mort una major naixença... Vaig a veure si 
la mare ha esmorzat. O què fa. L’ajudo a acabar d’esmorzar, necessita algú que li digui 
quin temps fa, que la convenci que encara és aviat, que dormi una mica més, i que li faci 
saber que avui és diumenge i que dinarem a can Manel rajoler, és així com ella anomena 
el restaurant La Masia... I ja és l’hora de La ruta Bach dels matins de diumenge a 
Catalunya Música. Escolto les cantates del dia. Posar la meva confiança només en Déu, 
car ell mai no ens abandona... Les cantates de Bach són un autèntic bàlsam per al meu 
esperit. Em demanen un text per a una revista digital guixolenca. Breu, i en el termini 



d’un mes. Els hi faré aquest mateix novembre, si puc fer-lo aquesta setmana no esperaré 
pas a la pròxima. Un, dos, tres folis com a màxim. Encara no sé quin tema tractaré ni 
com ho argumentaré d’una forma mínimament literària. Hauria de saber aprofitar 
aquestes oportunitats. I escriure sobre el que m’interessa en aquests moments: una 
reivindicació de l’escriptor Baltasar Porcel. Aquest podria ser el tema de l’escrit que 
faré: l’ignominiós oblit d’aquest gran escriptor. Per què som tan injustos i 
desmemoriats? És imperdonable. Nosaltres mateixos ens tanquem les portes amb 
aquests lamentables silencis. Què és una cultura que s’enfonsa al pou de l’oblit i 
menysté els seus grans escriptors? No és res de bo per a ningú, això... A fe de Déu que 
no. Sí, dedicaré l’escrit a reivindicar Porcel i blasmar els qui el castiguen amb la llosa 
del silenci i l’oblit sepulcrals. Porcel és un dels grans escriptors de la literatura catalana 
de la segona meitat del passat segle XX. És això el que vull posar en evidència. Ho faré 
aquesta mateixa setmana. Sense més demora. Fet, fet, i que no se’n parli més... Matí 
mig enfredorit. No fa sol, però tampoc no ha entrat la tramuntana que havien previst. 
Pot ser que en faci a l’Empordà, i que no arribi a La Selva, comarca a la qual de natural 
pertanyem els cristinencs, Les Gavarres són el límit geogràfic sud del Baix Empordà... 
Administrativament, la vall d’Aro és empordanesa. La seva boscúria que l’encercla és 
plenament selvatana. Ho he escrit moltes vegades, però avui no m’estic de repetir-ho. 
No servirà de res. Tanmateix, ho he de dir, si no em quedaria a dins i seria un pes que 
no podria suportar. Dinem a la Masia. Àpat intranscendent, però ja m’està bé, no sóc un 
sibarita ni un gastrònom bocafí. Un cop a casa repasso l’ARA i LV d’avui, tot molt per 
sobre, no vull fer-me mala sang. Després reprenc les entrevistes de Baltasar Porcel 
recollides  al volum 6è de la seva OC. Víctor Català, Jordi Rubió,  Josep Pla i Ferran 
Soldevila, vistos per l’escriptor d’Andratx. Encara m’espera el doctor Josep Trueta. És 
l’únic dels personatges entrevistats a qui vaig conèixer, va viure els darrers anys de la 
seva vida, i hi dorm el son de la pau, a Santa Cristina d’Aro... Això conforma el meu 
diumenge, i el visc fregant una estona de felicitat mental. En Pau i la meva germana són 
a Platja d’Aro. La mare  endreça l’estança molt a la seva manera. Té els seus moments 
de desvari i lucidesa, tot alternant-se, com un text de Faulkner. Pilar Rahola fa una 
columna enigmàtica, avui, que no sé com interpretar. Haurem de tornar a llegir entre 
línies? Han començat a escriure amb doble sentit, com en temps de la censura feixista, 
els nostres columnistes i escriptors? O sóc jo que he perdut facultats cognitives i no 
entenc el que llegeixo als diaris? Tot és un gran misteri. La meva vida no té massa sentit 
si no sé llegir els meus contemporanis. És una situació absurda, però potser ens hi 
haurem d’acostumar. De petit els grans parlaven amb segones de canvi quan hi havia 
roba estesa. Acabo de fer una frase que ningú avui pot entendre, només els de la meva 
generació, i encara els que viuen en un àmbit rural. Haver-hi roba estesa es deia quan 
les persones grans advertien algú per tal que anés en compte amb el que deia ja que hi 
havia criatures innocents escoltant. Parlar amb segones de canvi era parlar amb un doble 
sentit, es deia una cosa per tal que se n’entengués una altra. Com he d’escriure jo, avui, 
si ja sóc un vell de quasi 70 anys? Quan Porcel fa l’entrevista a Josep Pla l’escriptor de 
Llofriu té 68 anys... I era un home que ja era considerat vell. Jo, que ja el depasso en 
edat, encara no he demostrat gaire res, del que puc fer o deixar de fer, literàriament 
parlant, mentre que Pla ja ho havia fet pràcticament tot. Aquesta és la realitat, o la ferida 
que em cou. No és que pretengui ser un Pla o un Porcel, seria una pretensió tan absurda 
com impossible, però bé hauria de començar a pensar en què vull fer quan sigui vell, 
atès que ja ho sóc, de vell. I el més calent és a l’aigüera. He d’escriure, doncs, amb un 
cert enteniment. I escriure sobre allò que conec. Sense fer volar coloms. M’he de 
concentrar, doncs, en les literatures del jo. És el meu camp de batalla. Ara es tracta de 
recloure’m sobre mi mateix amb alguna lectura més. I demà tornar insistir. Per avui ja 



he divagat prou. El món es va fer en 7 dies, i encara el dia darrer fou per descansar. En 
mi no hi ha descans possible. Vaig contra natura. I això no sé si és bo... La lluna ha fet 
el ple, blanca i lluminosa com un vel de núvia. 
 
 
Vall d’Aro, novembre de 2017 
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QUAN HOM TOT JUST TÉ EL DRET  
 
 
 

La llibertat és el dret a dir als 
altres  
allò que no volen escoltar. 
                 GEORGE ORWELL  
 
 Quand on n´a que l´amour            
Pour parler aux canons 
Et rien qu´une chanson 
Pour convaincre un tambour 
                      JAQUES BREL 

 

Quan hom tot just té el dret  
al decidir d'un poble  
per una causa noble  
no admesa per decret  
 



Quan hom tot just té el dret  
a demanar justícia 
cridant sense malícia     
que el dret ja sigui un fet 
 
Quan hom tot just té el dret  
al seu vot per represa 
per la terra promesa  
on la parla ens remet 
 
Quan hom tot just té el dret  
de voler-se més lliure 
per deixar de malviure 
potser cal tirar al dret 
 
Quan hom agafa el dret   
perquè no se li dóna 
la història com a icona 
avalarà aquest plet 
 
Quan hom agafa el dret  
d'afirmar voluntats 
guanyen les llibertats 
sobre tots els retrets 
 
Quan hom agafa el dret  
se'n diu desobediència 
on rau la independència 
amb el vot al barret 
 
Quan hom agafa el dret  
de votar el seu destí 
tombant el seu botxí 
amb la llengua al gallet 
 
i amb la força del sí  
per llevar les amarres  
reblarà un altre sí  
alçant les quatre barres! 
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El Lego i la construcció d’un nou país 

 

Quan el meu pare tornava d’un viatge que, per raons professionals, l’havia dut a algun 
altre país europeu, sempre em portava unes capses petites plenes de peces de plàstic 
acolorides. Eren jocs de Lego i jo ho esperava amb il·lusió, perquè als anys 60, aquí, 
encara no se’n trobaven –o potser sí, però devia ser molt difícil. 
Lego és una empresa danesa amb més de vuitanta anys d’història. La va fundar un 
fuster anomenat Ole Kirk Christiansen que feia cases i mobles. Com a mostra de 
l’empenta que tenia es pot esmentar el fet que als anys 20 se li va cremar el taller i ho va 
aprofitar per ampliar el negoci. Als any 30 va buscar una sortida a la crisi que afectava 
la construcció. No va canviar de sector, simplement va empetitir les construccions que 
es podien fer amb els seus materials. Va crear unes peces de fusta perquè els nens fessin 
cases, camions o el que la seva imaginació els suggerís. Ho va batejar Lego com a 
contracció de els paraules daneses “leg godt”, juga bé. 



Un dècada després va haver de fer una altra reconversió del negoci i va crear les peces 
de plàstic que encaixen les unes amb les altres i que tan populars es van fer. Ja teníem el 
Lego que la majoria hem conegut. Peces de llargades diferents, de colors diferents. Una 
varietat que creixia amb els anys quan s’hi afegien noves formes que ampliaven les 
possibilitats creatives. Recordo que n’hi havia fins i tot en angle per a les cantonades de 
les cases, de llises per les teulades, finestres de diverses formes...  
L’empresa va anar creixent i la seva oferta també. En cert moment van aparèixer alguns 
motorets elèctrics per incorporar a vehicles fets amb les peces. I van crear els parcs 
d’atraccions Legoland, aquests de mida real, però amb edificis, monuments i paisatges 
en miniatura fets amb milers i milers de peces.  
Els avenços tecnològics s’incorporaven a una marca que ja era un referent mundial. 
Crearen peces amb xips, que obrien noves possibilitats i permetien fer construccions 
més o menys intel·ligents. 
Ser una empresa potent i d’abast mundial no assegura que l’èxit es mantingui. Lego va 
passar greus problemes. En el segle XXI es va haver de reinventar i va pensar que 
l’important no era ser el més gran, sinó el millor. Amb el rigor i amor per la feina ben 
feta que devia inspirar el seu fundador, la mateixa família Christiansen es va reconvertir 
novament. Una gran multinacional d’un país petit decidia que créixer perquè sí té massa 
costos, però que ser el millor ofereix més seguretat.  
Avui Lego s’ha assentat, tot i que ha de fer front a una nova reorganització. La seva 
història no és només d’enginy i perseverança, sinó també de visió de futur, 
d’autocrítica, de manca de por als canvis. Organitza la Lego League, que fa competir 
amb robots fets amb Lego equips de tot el món. A Catalunya hi ha diversos equips que 
hi participen. El joc artesanal de fusta del senyor Christiansen és ara de plàstic i de silici 
i ajuda a promoure vocacions tecnològiques. 
Ara que es parla de la possibilitat que Catalunya sigui la Dinamarca del sud –o que s’hi 
assembli tant com pugui-, llegir notícies sobre Lego no només m’ha recordat jocs de la 
infantesa, sinó que m’ha portat reflexions sobre com la marca s’ha anat reconvertint i 
com, amb alts i baixos, segueix estant a la cresta de l’ona. Lego és un exemple de món –
o de país- que es construeix peça a peça, que es reorienta quan cal, però que mai no 
abandona el camí ni perd el nord on vol arribar: ser el millor. Plegant veles quan cal i 
forçant la màquina quan toca. Peça a peça jo vaig construir cases i edificis, castells i 
palaus, cotxes i ciutats... Peça a peça es poden construir moltes coses, des duna 
multinacional a un país nou. Només cal estar segur de l’objectiu i no tenir por a corregir 
el camí quan sigui necessari. 
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- 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). 
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Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona 
Màster en Filosofia per la Universitat de Girona 
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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 
Cròniques Terminals. Amazon, 2000 (format digital i paper) 
Política Elemental. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2003 
Geografia d'Homer. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2004 
Retrats Mediterranis. Amazon, 2017 (format digital i paper) 
Gaziel (1887-1964): un retrat ideològic. Amazon, 2017 (format digital i paper) 
Retrats de País. Amazon, 2017 (format digital i paper) 
 
Articles: 
 
Diversos articles a revistes i periòdics: Àncora, Enraonar. Thinking, Gavarres, Serra 
d’Or, El Punt, Avui, Ara 
 
 



                                               

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). 
 
 

   



                                                   
 
Manuel Llanas i Pont 
Avinyó, 1952 
 
Filòleg, articulista, recerca món editorial 
Professor Universitat de Vic 
 
Publicacions: 
 
- Gaziel: vida, periodisme i literatura  Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 
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- El llibre i l'edició a Catalunya (diversos volums). Gremi d'editors de Catalunya 2001-
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ÀNGEL JIMÉNEZ NAVARRO (Girona, 1940).  
Llicenciat en Història Medieval.  
 
Publicacions: 
“Context històric del manuscrit d’Alonso Cano (1606) i esbós de la seva història del 
monestir de Sant Feliu de Guíxols. Segles X-XII (1ª part), Estudis del Baix Empordà. 
Vol. 32, 2013. 
Sants Boada i Calsada. Col·lecció Cooperativistes Catalans, 4. Barcelona. Cossetània 
Edicions, 2006 
En memòria de Felip Calvet i Costa (1920-1999). Sant Feliu de Guíxols . Ajuntament 
de Sant Feliu de Guíxols / Diputació de Girona. 2003. 
L’església parroquial del Monestir de Sant Feliu de Guíxols. Sant Feliu de Guíxols. 
Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels – Monestir /  Diputació de Girona, 2001. 
Sant Feliu de Guíxols. Una lectura històrica. Sant Feliu de Guíxols. Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols/ Diputació de Girona, 1997. 
La guerra civil a Sant Feliu de Guíxols. Sant Feliu de Guíxols. Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols,1995. 
“El moviment cooperatiu a Sant Feliu de Guíxols (1885-1939). Estudis del Baix 
Empordà, núm. 2, 1983. 
 
 
 Artillers bascos i catalans a Sant Feliu de Guíxols (1936-1937) 
 
En memòria de l’amic ex-artiller de la 14ª Bateria emplaçada a la nostra ciutat, Laureà 
Murugarren Larramendi, que morí el dia 29 de novembre de 2011. 
                                   
L’amic Laureà, casat amb la guixolenca Bàrbara Martell, va passar molts dies a Sant Feliu. 
Els testimoni de la seva amistat va ser d’una gran bondat i d’esperit de servei. 
D’altra banda, ens ha ajudat moltíssim a conèixer la vida quotidiana de la Guerra Civil a 
Sant Feliu, deixant-nos com a llegat la petita i senzilla  història de la Bateria instal·lada al 
nostre poble.. 
 
1.- La primera nit de Nadal de Laureà Murugarren a la ciutat 
 
Aquest Nadal, em plau de rellegir i compartir el que en Laureà va escriure sobre la primera 
nit de Nadal que va passar amb els companys de la Bateria, a la casa-torre de la Maynegre 



(carretera de Palamós), quan tant sols tenia disset anys. I, a més, afegim un esbós del 
context històric que li va tocar de viure a  Sant Feliu. 
 
 
“NOCHEBUENA DEL AÑO 1936 
A media tarde del día 24 de diciembre de 1936 llegué a Sant Feliu de Guíxols. Atrás 
habían quedado un mes y medio de dura lucha en Irún, el incendio de la ciudad y la 
pérdida de los enseres de la familia que, consumidos por el fuego, tantos años de trabajo y 
sacrificio habían costado conseguir a nuestros padres. Atrás, también, quedaban tres meses 
de exilio en Decaseville, pueblo francés fundado por el duque Du Cases, en el 
Departamento de L’Avayron, el cual, regido por Mr. Ramadier, ministro del gobierno de 
león Blum, vivía casi exclusivamente de su mina de carbón que según decían tenía la 
mayor  descubierta carbonífera de Europa. También atrás, inmediatamente anterior, quince 
días vividos en Barcelona, plenos de soledad y tristeza no obstante la agitación y actividad 
que por entonces se vivían en la ciudad condal, repleta de una abigarrada multitud que 
vestida y armada de mil maneras, deambulaba por la capital haciendo ostentación de un 
enorme patriotismo. 
 
         El día anterior habían resultado muy agitado, y especialmente la noche (ver nº 22 de 
mis anécdotas), habían influido en mi enormemente en mí que estaba ansioso de compañía 
y cariño, siendo por ello que mi única ilusión era juntarme con mis hermanos, Modesto y 
Cesáreo, que con otros amigos de Irún y Fuenterrabía, estaban en la Batería de Costas 
destacada en Sant Feliu de Guíxols, decisión ésta que iba en contra de la opinión de mis 
hermanos que siempre creían que la guerra iba a durar muy poco y no querían que yo 
corriera ningún riesgo, para lo cual me aconsejaban fuera a la agencia de la Compañías 
Vascongada de Seguros, en Barcelona, y me colocara allí como empleado que procedía de 
la central de San Sebastián en la que me sorprendió el inicio de la contienda. 
 
         La alegría y cariño con las que me recibieron mis hermanos y amigos llenó mi 
corazón de gozo; todos rivalizaban en obsequiarme, y aunque, desgraciadamente, en el 
cuartel de Fermín Salvochea, de Barcelona, no quisieron aceptarme como voluntario, yo 
me sentía como un miliciano más de aquella Batería, pues, según me había dicho el 
comisario Romero, iba a hacer como ellos, supuesto que sin “soldada”, pero mis hermanos 
y amigos ser encargarían de que en mi bolsillo siempre hubiera unas pesetas para mis 
gastos. 
 
 Después de unas horas muy felices, llegó la cena de Nochebuena y todos 
aprestamos a vivirla lo mejor posible a pesar de todas las enormes y trágicas condiciones 
que cada cual estábamos viviendo. Cuando estábamos sentados en el comedor Mai Negra 
[Mayinegre]. Surgió un incidente: durante la ausencia del comisario Romero, hubo algunas 
protestas por el rancho, y los cocineros se quejaron al comisario sintiéndose ofendidos por 
ello. Romero, un hombre violento y raro que manejaba estúpida e imprudentemente su 
revólver y mosquetón, formó a la Batería y la insultó de mala manera; ello dio origen  a 
que algunos artilleros, cansados de su comportamiento y de la fanfarronería con que 
habitualmente les trataba, se acercaron a él, le cogieron por los hombros y zarandeándole 
le hicieron enfundar el revólver que empuñaba en su mano derecha. No acostumbrado a 
este tipo de reacciones, quedó anonado y una gran impotencia se apoderó de él, 
traduciéndose en una salida del comedor. Rojo de rabia y de vergüenza. Cuando se 
marchaba tropezó conmigo y fui el pagano de su mal humor y de su enfado, pues todo lo 



que me había prometido me lo retiró diciéndome que se acabó de estar en la Batería y que 
al día siguiente me tenía que volver a Barcelona. 
 
 Poco tiempo después, entre la buena cena y el estupendo vino, todos habíamos 
olvidado el incidente, y la primera Nochebuena de guerra, que todos creíamos que sería la 
única en estas circunstancias, fue pasando con nostálgica la alegría trayendo a nuestro 
recuerdo otras más felices celebradas en familia, esa familia ahora rota y disgregada por 
culpa de esta guerra fratricida en la que unos locos, con excusas patrioteras, nos habían 
envuelto.” 
 
 
2. Context històric 
 
2.1 Antecedents 
 
Quan, poc després d'haver esclatat la Guerra Civil a primers de setembre de 1936, els 
requetès navarresos de l'exèrcit rebel del general Mola, acompanyats dels moros i 
legionaris sota el  comandament del coronel Beorlegui, entraren a les ciutats d'Irun i 
d'Hondarribia -mig destruïdes ja pel foc, va començar el llarg i penós exili per terres 
franceses i catalanes de moltes famílies basques. 
 
D'elles, els membres més joves, voluntaris decidits a continuar la lluita, van retornar a 
l’Espanya republicana a través de la frontera franco-catalana.Refugiats a Barcelona, molts 
bascos s'enrolaren en les milícies –unitats de combat- que aleshores s'estaven organitzant 
al castell de Montjuïc, a fi de continuar la lluita per la causa democràtica, republicana. 
En Lureà ho resumí amb aquestes paraules: “El meu germà [Cesari] i jo vam emprendre la 
marxa cap a Barcelona, a seguir jugant la carta que ens havia reservat el destí, un destí que 
ens faria conèixer noves gents i altres maneres de viure i pensar, escoltar distints idiomes, 
experimentar altres sentiments, sentir por i dolor físic i moral, alegries enormes i tristeses 
immenses, apreciar el calor de l’amistat, assaborir la meravellosa dolçor de l’amor... 
Això ho recordarem tota la llarga vida que, sens dubte, Déu ens concedirà”. 
 
Així, doncs, un bon grup de voluntaris bascos procedents, sobretot, de les poblacions ara 
esmentades varen ser destinats, amb altres catalans, a l'arma d'Artilleria i, concentrats al 
restaurant "La Font del Lleó", començaren a rebre instrucció teòrica i pràctica, per tal de 
preparar-los per defensar la costa en cas d'un desembarcament enemic. 
  
Com sabem, l'impacte que tingué a tot Catalunya el bombardeig del Canarias a la badia de 
Roses el 30 d'octubre de 1936 va ser gran. Coneixem les funestes conseqüències d'aquell 
terror, a Sant Feliu. 
Aquell esdeveniment, a més, va fer que les autoritats militars republicanes temessin que es 
tractés del tempteig per a un possible desembarcament. Temença que suscità l'acceleració 
dels treballs d'organització militar i que els primers dies de novembre es formés, dins del 
grup d'Artilleria de Costes, la 14ª bateria, adscrita a l'exèrcit de l'est, i que s'escollís com a 
base del seu emplaçament Sant Feliu, on a més hi hauria la Comandància del sector. 
També entre l'alta oficialitat -Plana Major- que vingué a la nostra ciutat hi havia militars 
infiltrats, com a informadors, servidors del bàndol dels sublevats. 
Així, doncs, amb una interrompuda -insuficient- preparació i sota un comandament 
provisional, una norantena d'artillers bascos i una quarantena de catalans emprengueren, 
passant per Tossa, el camí de la nostra ciutat. 



 
2.2. La 14ª Bateria s’instal·la a Sant Feliu 
  
La bateria, en principi, s’instal·là al Molí de les Forques. De seguida, però, es veié que el 
lloc era poc adient des del punt de vista estratègica-militar, i es decidí de col·locar-la cap a 
la Creu de Sant Pol, al cim del turó Gustinoi, lloc que avui tothom coneix amb el nom de 
les Bateries. 
Mentre s'adequaven els xalets de can Casas i  de ca la Mainegre per allotjar-hi 
respectivament el personal i la cuina-menjador, els artillers pernoctaven entretant en una 
casa de la Volta de l'Ametller i menjaven, en grups i per torns, a l'hotel Murlà, les  Noies, 
la Marina i a la fonda Sant Elm. 
Un tinent de quadre de complement -cap de la unitat-, tres tinents -dos professionals i un 
de milícies voluntàries-, un sergent, un comissari i un practicant formaven l'oficialitat. 
La manca de sotsoficials i de caporals s'hagué de suplir amb serveis d'interinitat fins al 
març de 1937, en què es proveí oficialment amb quatre places de sergent i vuit de caporals. 
La gran majoria del prop d'un centenar i mig de soldats bascos-catalans eren milicians 
voluntaris i alguns -pocs- n'eren per quinta. 
Quant al material bèl·lic, la Unitat disposava de quatre canons de 75 mm "Schneider". 
Deixant de banda les seves característiques tècniques -tenien goniòmetre, fre, escut, ets-, 
s'ha de dir que es tractava d'un material que es féu famós a la Primera Guerra Europea i, 
per tant, d'unes peces encara utilitzables. Tanmateix, per l'escassetat de material de guerra 
a la zona republicana calgué, a mitjan 1937, substituir aquells canons per uns altres -tres- 
de més antics, autèntica relíquia de la darrera carlinada. Eren, doncs, tres tubs de bronze 
sobre rodes i amb curenya de ferro que, en disparar -si s'aconseguia!-, saltaven com uns 
dimonis, ja que no es podien afermar a terra per manca de fre i de gairebé tot. I els 
projectils que podien disparar eren perfectament inservibles per a la guerra -tenien l'efecte 
destructiu d'una pedra, donat que no esclataven. 
La bateria tenia també un telèmetre de dos metres per calcular les distàncies de tir i 
periscopi. Els artillers comptaven amb els fusells i mosquetons, mentre que l'oficialitat, a 
més, portava arma curta. 
Després d'obrir un caminet per pujar al cim del turó, s'encararen els primers quatre canons 
-assentats sobre un emplaçament de ciment armat-, uns cap a la bocana del port i els altres 
cap a S'Agaró i Platja d'Aro. S'hi construí un observatori, on van posar el prismàtic 
d'antena i una vella metralladora, i s'obrí a la roca una mena de polvorí. S'hi bastí també 
una caseta amb telèfon i lliteres, que servís d'alberg dels artillers de guàrdia. Més tard, s'hi 
muntaren uns barracots prefabricats per aquarterar-hi tots els soldats. 
Tot i l'ambient feixuc i desolat d'uns preparatius de guerra, no hi mancà el detall d'un 
artiller basc en arranjar, allà mateix, un tros de terra per tenir-hi un jardinet amb el rètol 
"Este jardín es tuyo, cuídalo", i del qual, en efecte, tots tingueren cura. 
Un cop acabades les obres d'adequació, el primer pis del xalet Casas s'emprà com a oficina 
i dormitori dels oficials, i els baixos -ben ventilats i amb dos valuosos safareigs- com a 
dormitori dels artillers. 
 
2.3. Hores de servei i de lleure 
  
Cada dia, a la nit -abans d'anar a dormir- es passava llista, es llegia l'ordre del dia següent i 
s'assenyalava els qui acomplirien els diversos serveis. 
L'endemà, havent esmorzat, es feien -amb la informalitat pròpia dels milicians- els 
corresponents relleus de les guàrdies, i els qui en restaven lliures s'incorporaven a la 



bateria, on feien instrucció i pràctica de tir. Després, els primers dies, tots treballaven en les 
obres d'emplaçament de la bateria, del polvorí i de l'observatori. 
Al migdia, baixaven al menjador -a ca la Mainegre- a dinar, llevat dels qui feien vigilància. 
I a mitja tarda, al primer pis del xalet Casas rebien instrucció teòrica sobre artilleria. Un 
cop acabades aquestes classes, quedaven lliures fins a l'hora de sopar. 
Els artillers que feien guàrdia -amb relleus cada dues hores- havien d'atendre i vigilar la 
bateria i vetllar des de l'observatori. En un diari anotaven el pas de tots els vaixells que 
navegaven en qualsevol direcció, detallant l'hora i el tipus d'embarcació de què es tractava. 
Amb més cura, encara, havien d'estar pendents del pas dels avions, sobretot dels que 
venien de mar, de les bases de Mallorca. En aquest cas, un cop comprovada la fressa d'un 
avió enemic, es comunicava a la Plana Major i, de seguida, les sirenes avisaven la població 
del perill. Si la incursió enemiga era un fet, des de la bateria disparaven amb els fusells, 
mosquetons i amb la pesada metralladora -que gairebé sempre s'encallava. 
Així és que els nostres artillers no pogueren fer front seriosament a les agressions 
enemigues, tant si aquestes venien per mar -més aviat poques-, com si venien, les més 
freqüents, per l'aire.                                                         Una vegada, pel gener del 1937, un 
projectil explosiu disparat pels primers canons va estar a punt de tocar un avió... un avió 
republicà. 
Tot i les circumstàncies i efectes lamentables d'una guerra civil, la població de Sant Feliu 
acollí cordialment la presència dels soldats; sobretot la població femenina. I els artillers, 
per la seva banda, es comportaren sempre amb tota correcció. Uns i altres compartiren 
satisfactòriament estones de tot, d'alegria i ensems de dolor. 
Una vegada més, el nostre Passeig esdevingué un marc idoni perquè les joves ganxones es 
relacionessin, aplegant-se amb colla, amb els forasters. (Acabada la guerra, almenys quatre 
soldats catalans i quatre de bascos es casaren amb noies ganxones). 
Els artillers de seguida es feren bons clients de l'Empordanesa i de Can Grau, tavernes que 
tenien molt a prop dels menjadors. I en freqüentaven de més llunyanes, com l'Sport, Can 
Toni i Can Saura.                                                 
Aleshores, al començament de la guerra, amb tres-centes pessetes que cobrava un soldat 
ras, era possible viure relativament bé. I atès que a la caserna menjaven satisfactòriament, 
deu pessetes diàries representaven molt per a uns homes sense despeses familiars i quan la 
carestia d'aliments encara no era excessivament greu ni els preus no s'havien disparat en 
excés. No hauria d'estranyar, doncs, que alguns d'ells se les gastessin anant a Ca la Nieves 
(Carrer de Girona 98/Eres, 73), a Ca la Diana (Cra. Palamós, 4) o al Recreo (Cra. Palamós, 
12). 
Els canvis profunds sòcio-econòmics que durant la guerra s'estaven produint a la nostra 
ciutat no ho foren suficientment-ni suficientment llargs- com per fer desaparèixer la 
prostitució del nostre poble. Com hem vist anteriorment, la Neus Saurí Pinto, l'Assumpció 
Domingo Massaguer i l'Agustina Clavero Piosa continuaren regentant, durant la guerra, els 
seus respectius prostíbuls. Només, però, el servei que oferia la Nieves era d'alguna qualitat, 
en reunir les condicions profilàctiques mínimament necessàries i disposar de dotze 
habitacions amb aigua corrent, lavabo i bidet cadascuna. El comissari de la Bateria, amb 
un sentit de la propietat un pèl exagerat, quan anava amb alguna "noia del taller" -com les 
anomenava la Nieves- li marcava la cuixa amb el tampó de la Bateria, perquè cap altre 
artiller no gosés prendre-l'hi, la qual cosa era motiu de mofa entre els  artillers i les noies. 
La fraternitat i bona harmonia entre artillers catalans i bascos -que avui, d'alguna manera, 
encara continua- es palesava en tots els moments del seu estatge a Sant Feliu. I també en 
les estones d'esbarjo. De vegades als barracots de la Bateria, per omplir les llargues i 
borroses hores nocturnes, s'organitzaven festivals basco-catalans. Eren jocs infantils 
adaptats a uns adults poc enfeinats. Qui perdia el joc havia de pagar el beure. Però com que 



si l'havia de pagar un de sol hauria resultat massa onerós, conveniren que si el que perdia 
era català, pagarien el vi els catalans; i si era basc, els bascos el pagarien. 
I així prosseguiren aquells festivals fins que, esgotats de nyonya i amarats de vi, 
s'adormien com uns socs. 
El capritx sorprenent de l'atzar i la resolució del cap i de l'escrivent de la Bateria volgueren 
que el nombre d'artillers augmentés, amb la incorporació d'un ase comprat a Girona. Se'l 
batejà com a Cabo Furiel, i seguí la Bateria fins a Castelldefels. Allí se'l deixà en llibertat 
poc abans de l'entrada dels franquistes. Tot i que el ruc era guenyo i tenia un posat trist, els 
artillers l'acceptaren i tractaren com un més de la colla. El burret esdevingué la seva 
mascota. 
 
2.4 Quan hi havia gana..., cacera de gats 
 
En Laureà i l’artiller català Joan Guinart ens han explicat amb detall quin altre animalet 
ganxó va ser molt apreciat -en un altre sentit que l'anterior- al destacament de la Bateria: el 
gat.  
 
L’esmentat Guinart explica com va començar: “Servei de guàrdia a la Bateria de Sant 
Feliu de Guíxols. Un diumenge del mes d’agost que, propi del temps, feia una calor 
asfixiant i un sol que esquerdava les pedres. Al migdia ja se’ns havia acabat la beguda. 
Vaig anar al pla, a la tasca on ens en proveíem –que si no recordo malament era a can 
Duran- carregat de cantimplores i bótes de vi, a comprar provisions líquides amb què 
remullar la gargamella el temps que restava encara de servei. [...] 
Allà, hi era un grup de companys bascos al voltant d’una gran cassola, de la que se’n 
desprenia una flaira exquisida, disposat a donar bon compte d’aquell guisat. 
M’invitaren a què tastés un tall, advertint-me –perquè pogués eludir l’acceptar- que 
era...GAT. 
[...] 
Van explicar-me com devia preparar-se, cosa importantíssima si es vol lograr un bon i 
saborós guisat. 
Quan vaig arribar a la Bateria vaig explicar als companys de guàrdia tot tal com havia 
succeït i prenguérem l’acord de fer, un dia, l’experiència pel nostre compte. 
I ho vam fer. Aquesta vegada érem tots catalans. El resultat fou del tot satisfactori. 
A partir d’aquest dia els pobres gatets foren contínuament sacrificats. Tant és així que quan 
vam anar-nos-en de Sant Feliu costava localitzar un gat”. 
 
En efecte, tot d'una els artillers començaren a valorar el gat ganxó com a un saborós plat de 
cuina. Havien descobert que, un cop immolat i posat en maceració uns dies en vinagre, all i 
sal, era tan gustós com la llebre. El bon fer a la cuina per part d'algun d'ells, permeté a la 
majoria superar la repugnància inicial. 
A partir d'aleshores, la caça del felí esdevingué objectiu primordial dels militars. Tot 
seguit, és clar, aquella dèria gastronòmica fou coneguda al poble, i no era gens insòlit 
sentir -en la foscor i silenci del cinema- algun "miau" amb què les noies els saludaven. 
Tanmateix, és just dir que si bé per algunes ganxones la fal·lera famosa dels artillers era un 
motiu més de diversió, per a d'altres, en canvi, en va ser d'ira. Més d'un soldat hagué de 
córrer perseguit pels insults i garrots d'alguna mestressa que havia vist com desapareixien 
els seus pobres animalets. 
                                      
La guerra s’allargava. I totes aquestes anècdotes més o menys distretes o informals -encara 
que també feien la vida quotidiana dels homes de la Bateria i de la nostra població- no ens 



poden fer oblidar que n'eren només una part, una cara. L'altra, continuaven essent el danys 
directes i col·laterals de la guerra.              



 


