
  

 

 

 

 

 

Lletres Guixolenques 
n.13,  solstici d’estiu de 2018 



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 13 de Lletres Guixolenques, reproduïm els grups complets de poemes 
que Salvador Albert aplega en els reculls que porten el nom de Òpals (1924) i Més 
enllà (1925). 
D’Agustí Casas reproduïm les darreres pàgines de Coses d’Itàlia, text de 1919. 
I de Ferran Patxot publiquem els capítols finals de Les ruïnes del meu convent, des del 
42 fins al 65. 
Amb aquest número, doncs, queda completada la publicació de les obres, avui 
exhaurides, d’aquests tres escriptors guixolencs, que el lector guixolenc haurà pogut 
llegir i conèixer, al llarg d’aquests tretze números. 
 

De Narcís Comadira reproduïm un retrat de la vila guixolenca que l’escriptor pinta 
recollint els records d’infància i jovenesa: Quan tot Sant Feliu feia olor de suro. 

Joaquim Pijoan ens envia un text que va llegir en ocasió de la presentació del seu 
darrer llibre. És un text ple de consideracions sobre el fet d’escriure, de practicar 
l’escriptura, de ser escriptor, amb les extrapolacions i insinuacions sobre altres camps 
de l’activitat artística, humana, que tals consideracions permeten fer. 

De l’Àngela Ribas, publiquem Diàleg, conjunt de poemes que forma la primera part 
del llibre seu El somriure de l’aigua, llibre publicat només en edició privada. 

D’Ester Xargay, un poema, extret del seu llibre Infinitus, Es tracta d'un seguit de sis 
poemes que evoquen les obres de l'artista Guixolenc Nei Albertí. 
 
 
I de l’Àngel Jiménez, publiquem una recordança del capellà Joan Alsina, mort en el 
cop d’estat xilè pels militars del general Pinochet el 1973. 
 
 



                                    

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. 
 
     FLORÈNCIA (final) 
 

       Brunelleschi 
 
A Brunelleschi, sobretot, li resultà una esclatant revelació que el posà fora de si i 

el mantingué en constant entusiasme. Arquitecte i escultor alhora, passava tot el temps 
que el guanyar-se la vida li deixava, recorrent la ciutat i els encontorns, investigant les 
més petites ruïnes, mesurant i dibuixant arreu i refent ensems a dintre seu, completa i 
agençada, tota la metròpoli antiga. Els coneixement allà adquirits d’una manera pràctica 
i vivent, afanyats sense ajuda de ningú i estimulats tan sols per una afecció sincera, 



contribuïren poderosament a enfortir el seu caràcter i a convertir-lo en el precursor, que 
veia molt més lluny que els seus companys i que rere innovacions, que eren acceptades 
o incompreses, preparava venidores glòries. Però, si Roma l’alliçonà, Florència sola 
gaudí del seu esforç i fou allà mateix, prenent-la com a càtedra on predicava amb obres, 
que es convertí en el fundador de la moderna arquitectura. 

La ciutat és plena de treballs seus que proclamen la seva fecunditat i la varietat 
de les seves solucions. A Sant Llorenç, per exemple, com després a S. Spirito, ressuscità 
senzilla i noble la disposició de la basílica de sostre pla, mentre cobri més tard amb 
voltes el temple de la Badia, tendí a la creu grega en la capella dels Pazzi i s’apropà a la 
rotonda a Sta. Maria dels Àngels. De vegades aplicà de mà pròpia, com en la xamosa 
capella acabada d’esmentar, tota la floració ornamental apresa en els enderrocs de Roma 
o complementà la seva sòbria arquitectura, com la sagristia de Sant Llorenç, amb 
l’escultura del seu amic Donatello, però ben sovint també desplegà netament la seva 
sinceritat, el seu enginy i les seves combinacions constructives, com decoració principal 
i quasi única i “satisfet, com diu en Muntz, d’haver mostrat la seva força. menyspreà de 
sacrificar les Gràcies”. Creador del tipus tan saborós com lògic del palau florentí amb 
els seus baixos rústics de carreus desbastats  i finestres de presó, amb els seus dos pisos 
de paraments més llisos i d’obertures de mig punt partides per columnes i amb els seus 
ràfecs de volada ampla, construí, no obstant, aquell casal dels Pitti, on conscient més 
que mai del seu talent, apilonà vers materials de ciclop i rebutjant tot ornament i tot 
postís, n’extragué malgrat això, la mateixa finesa, que amarà aquí la sobrietat austera 
d’un edifici potent i majestívol. 

Motius i solucions, com el frontó que col·locà per primer cop damunt d’una 
obertura a l’Hospici dels Innocents o com els fragments d’entaulament, que encabí a 
Sant Llorenç entre els capitells i l’inici de les arcades, feren grandíssima fortuna, 
arribant amb profusió fins a les construccions més vulgars de la nostra època. 
Matemàtic, a més, inventor de la perspectiva i enginyer militar, fou tot ell com una 
anticipació de la universalitat de Leonardo. 

Però l’obra magna de la seva vida d’home i d’arquitecte, encara que no la més 
característica de l’artista, fou la cúpula d’aquella catedral que la Senyoria havia volgut 
major i més esplèndida que cap. La història captivadora que en fa el Vasari posa prou al 
descobert els dubtes, les intrigues, les dificultats tècniques i humanes, que 
acompanyaren per llargs anys aquella empresa i de les que sols una energia indomtable i 
un entusiasme enlairat com els de Brunelleschi eren capaços de triomfar. Es tractava de 
cobrir el tambor vuitavat, que s’alçava en el centre dels creuer. Santa Maria del Fiore 
era aleshores el major de tots els temples existents i des de l’antiguitat  no s’havia 
presentat mai un tan arriscat problema; ni Sant Sofia de Constantinoble tapava tan 
d’espai sota el seu casquet esfèric, ni la cúpula del Vaticà acabà d’atènyer més tard una 
semblant amplada.  
La construcció era, a més, complicada pel per forçat que diferents mans havien ja bastit 
i originava per tant indecisions ben fàcils de comprendre. Segurament que Brunelleschi 
dugué de cap molt aviat de dotar a la seva pàtria d’aquell embelliment indispensable i la 
glòria d’assolir-ho també probablement el degué atreure: el cert és, que sense intent 
d’imitar els monuments clàssics, mes valent-se prou del que amb ells havia après, 
estudià la qüestió fondament i detallada i en estar segur de si mateix, començà aquella 
lluita formidable que omplí gran part de la seva vida i que ha estat comparada feliçment 
amb la tragèdia que la tomba de Juli II va ésser per a Miquel Àngel. Però Brunelleschi, 
almenys rere els esforços per demostrar la ineptitud dels adversaris i la bondat del seu 
projecte, tingut de primer com a follia, a la seguida de construccions on demostrà en 
petita escala l’eficàcia del que proposava, després d’eludir per mil estratagemes 



col·laboracions imposades, influències poderoses i fins resistències timorates quan ja 
anava a muntar-se la llanterna, pogué, a la fi, veure la seva obra essencialment acabada i 
morir en la seguretat de què el prestigi tant durament adquirit era la millor fermança de 
l’execució completa dels seus plans. La importància d’aquests cal deduir-la de l’esforç 
innovador que representen; cal considerar que, situats en aquell temps, resulten una 
meravella de mecànica i que Burckhardt afirma en justícia que sense aquest primer 
assaig, no hi hauria hagut cúpula de Sant Pere, car no en va el mateix Buonarroti repetia 
que era difícil posar-se al nivell de Brunelleschi i impossible del tot sobrepujar-lo. 
 
     
        Donatello. 
 
 Tan transcendent com la seva actuació en arquitectura, esdevingué en escultura 
la de Donatello. A part de les seves dots, hi contribuïren la seva vida llarga i plena 
d’incessant treball, el seu desinteressament de tot afer material i la concentració 
exclusiva del seu esperit en el seu art. Separant-se dels confrares coetanis, que eixits 
generalment de les botigues d’argenter, abordaven tota mena d’activitats, ell fou 
eminentment escultor i de l’escultura no se’n mogué, però, malgrat aquest camp més 
limitat, potser en la vida de cap més artista florentí s’hi mostrà tan palès com en la seva, 
l’origen i desenrotllament del Renaixement. 
 Procedent, sens dubte, del corrent format per l’escola giottesca i amb un deix 
encara de l’especial goticisme florentí, el seu naturalisme independent i arriscat és més 
propi a voltes d’anomenar-lo realisme i en són prova, entre altres, el Zuccone i tots els 
profetes del Campanile, veres efígies d’alguns ciutadans, on no reculà ni davant de la 
lletgesa, si li expressava fidelment el que ell volia. Però entremig d’aquesta seva 
terribilità que li reconeixia tothom i sense abandonar la ingènita energia, li floriren 
també obres impregnades de finesa idealista, de les quals n’és el prototipus aquell San 
Jordi, que des de la seva fornícula, en una de les cantonades d’Or San Michele, 
semblava personificar la turbulència jovenívol, l’altivesa i emprenedora gosadia de tota 
la nissaga florentina. 
 Donatello continuà, doncs la tradició amb tota la força d’un talent excepcional, 
però, tal com era prou expert per a mudar sovint de tècnica, anant del marbre a la fusta i 
d’aquesta al fang i al bronze, tal com passava del pur relleu d’ornamentista fins a 
l’estatuària monumental, també gaudia d’una ductilitat de major categoria, que, sense 
fer-li rebutjar la tradició i fins tornant-hi de vegades, li permetia el lliure pas cap a 
tendències noves amb l’esperit sempre amatent per a observar més amples horitzons. 
 Sense semblant qualitat, representativa per altra part de l’època, no es 
comprendria gaire que, provinent d’on venia, deixés influir-se fondament per l’Art de 
l’Antigor. El viatge a Roma a què al·ludíem suara, sembla haver obrat damunt dels dos 
amics de faisó molt diversa. Així com Brunelleschi esdevenia ràpidament emocional, 
Donatello observava quelcom passivament, com si es concretés a recollir notes dintre 
seu, que un jorn o altre se li podien tornar útils. Fa l’efecte que el salt resultava massa 
sobtat per al seu esperit i que aquella primera lliçó de classicisme era grana llençada en 
terrer fèrtil on necessitava el seu temps per germinar. Però germinà i germinà vivament, 
sobretot després d’altre viatge que efectuà el 1432. Són posteriors a aquesta data, segons 
sembla, totes les obres seves que revelen més marcadament la influència antiga i entre 
elles, aquell exquisit relleu de l’Anunciata a l’església de Sta. Croce, on es combina 
formosament la tradició amb el corrent del dia; on els nous ornaments, interpretats 
encara com filigranes gòtiques d’Orcagna, revesteixen un ample marc d’arquitectura 
clàssica i on quelcom de medieval en l’actitud de la Verge de l’Arcàngel, s’alia amb 



l’amplitud romana de les vestidures i amb la puresa i serenitat de fesomies que 
esguardarem més tard en les madones toscanes de Rafael. 
 El formós David de bronze, semblant a un heroi de Lisip i amb l’elm de Goliat 
embellit d’escenes mitològiques, li representà brillantment dins igual època la 
introducció del nu i contribuí a l’esplendor del palau del seu mecenes, de companya 
amb els medallons del pati, que es convertiren en mans d’ell en xamoses ampliacions de 
camafeus i gemmes estudiats sens dubte amb intensa fruïció. 
 Altre element, que havia d’encaixar de ple en el seu caient anímic, és la nuesa 
arrodonida dels infants: la iniciativa li vingué amb seguretat d’algun marbre alexandrí 
amb seguicis dionisíacs d’amorets, però foren els marrecs mateixos dels barris de 
Florència, els que arreplegà al vol mantes vegades, encabint-los en relleus sadolls de 
vida i sorollant sobretot amb llur gatzara ajogassada la trona exterior de Prato i la 
Tribuna dels Cantors en plena Seu. 
 Aquesta vigorosa barreja de realitat i classicisme li ressurt en moltes obres: és la 
que es troba també a Pàdua en l’estàtua eqüestre de Gatamelatta i sobretot en els relleus 
de Sant Antoni i és la que per a honra i glòria seves furga com influència poderosa 
damunt de presents i venidors, arribant fins a fer d’ell el precursor de Miquel Àngel. Tal 
com de Brunelleschi quant a la cúpula, el geni que condensà i amplificà les qualitats de 
la raça també deriva d’ell com escultor i si, per exemple, teníem d’establir l’arbre 
genealògic del Moisés, li trobaríem amb certesa, com a nobles ascendents, el Sant Joan 
Evangelista de la Catedral i l’esplèndid Sant Marc d’Or San Michele. 
 Donatello passà els seus darrers anys sense moure’s de Florència i quan la mort 
el sorprengué, ocupat encara en els ambons de Sant Llorenç, a l’embelliment del qual 
tant havia treballat, tal com Roger de Llúria prop del vas del seu monarca, fou enterrat 
en la mateixa església, tocant a la llosa modestíssima del gran Cosme de Mèdicis, 
d’aquell qui amb paternal sol·licitud havia vetllat sempre la seva infantil ingenuïtat i la 
seva inalterable senzillesa. 
 
        Ghiberti. 
 
 
 Digne component de la gloriosa tríada, l’escultor Llorenç Ghiberti vingué a 
representar-hi la gràcia, fent costat a la puixança de Brunelleschi i Donatello. Diferents 
treballs d’estatutària així ho revelen encara ara, però el seu nom va sobretot enllaçat 
amb les famoses portes, que ofusquen tota altra empresa seva i que foren ben bé l’obra 
de la seva vida. 
 La seva història és prou interessant i reveladora ensems de costums d’època per 
a deixar aquí de retreure-la. El Baptisteri, tan estimat dels florentins, tenia una porta de 
bronze, treball d’Andreu de Pisa, que en ple s. XIV havia aixecat ja unànime un 
remoreig d’aprovació. La Senyoria, el 1401, en decidir la construcció d’una segona 
porta, que devia estar concebuda amb la mateixa distribució ornamental, pretengué 
assegurar-se’n l’èxit, obrint un concurs entre els artistes. Aquests havien d’executar com 
a prova el relleu del Sacrifici d’Abraham, tema senyalat per a un del 28 compartiments. 
 Ghiberti, orfebre i amb afició decidida a la pintura, es trobava aleshores a Rimini 
decorant un palau dels Malatesta. Avisat del que passava, retornà ràpidament i fou 
admès com concursant al mateix temps que altres sis, entre els quals figurava 
Brunelleschi. Transcorregué l’any que se’ls havia concedit i el jurat, compost d’artistes, 
literats, marxants i obrers en nombre de trenta-quatre, reduí la lluita de seguida a 
Ghiberti i Brunelleschi, si bé la força dramàtica d’aquest superada a judici de molts per 
la gentilesa atractívola de l’altre. Brunelleschi, no obstant, magnànim i sincer, es retirà 



espontàniament quant hagué vist l’obra del rival i aquest, per unanimitat, fou aclamat 
després com vencedor. 
 El 1424 la porta era acabada. L’autor n’era encara el Ghiberti, admirador positiu 
del Giotto i seguidor al principi del que havia iniciat Andreu Pisano. L’aspecte general 
del seu treball, malgrat un molt major naturalisme, malgrat els vius esforços cap a 
l’especial manera d’ells de tractar el baix-relleu, tenia encara un regust gòtic, que 
acabaven d’accentuar els mateixos enquadraments, quelcom semblants als medallons 
dels carcanyols en la Loggia de la Plaça. 
 Però aquesta obra, justament admirada, no atenyia pas encara de bon tros la 
meitat de la glòria reservada al seu autor. El 1425, en tractar de construir una tercera 
porta, la junta de marxants, que presidia aquell Nicolo d’Uzano, tan conegut pel bust de 
Donatello, no tingué ni un sol moment de dubte i en confià directament l’execució a qui 
tant s’havia distingit en la segona. Ghiberti, segons conta ell mateix en els seus 
“Comentaris”, hi treballà amb consciència i amb amor i al cap de vint-i set anys, el 
1452, finits tots els detalls de cisell i de fosa, Florència comptà mercès a ell, amb una 
nova i esplendorosa meravella. 
 Els dos batents es divideixen cada un en cinc plafons que contenen escenes 
bíbliques des de la creació de l’home fins al regnat de Salomó; cada batent, a més, té tot 
al vol un fris, tancant els respectius plafons, on hi alternen dotze testes amb igual 
nombre d’estatuetes i des de la brancalada, una garlanda de plantes i animals abraça 
amplament tot el conjunt. La porta és un poema, on fins aprofitant els capets dels frisos, 
un dels quals és l’efígie de Ghiberti, hi ha qui ha volgut estudiar-hi la psicologia dels 
homes d’aquell temps. Però sense entrar plenament en la seva lectura, produeix a l’acte 
una impressió de sumptuositat, de noblesa i d’elegància, tant més sostinguda com més 
es veuen repetides les mateixes qualitats en tots i cada un dels seus detalls, i tant més 
agradosa, quan la profusió de l’ornament no porta mai a confusió, ni pertorba la claredat 
del pla, sinó que posa de relleu un instint decoratiu, tan espontàniament equilibrat, com 
ple d’exquisida polidesa. 
 Ja es comprèn amb això sol que s’ha operat una gran evolució des de la segona a 
la terça de les portes i és que durant els molts anys que ambdues li han exigit, l’artista 
mig trescentista del principi s’ha tornat un col·lector amorós d’antiguitats; l’art clàssic 
ha ajudat el seu nadiu naturalisme, ensenyant-li la beutat del cos humà i el seu 
temperament, tan poc propens a les extremituds d’un Donatello, l’ha portat a una tal 
compenetració amb la mesura i l’ideal revelats per les ruïnes, les estàtues i monedes, 
que fins sembla haver creat dintre seu quelcom d’aquell esperit de l’Hel·lada, 
impossible, no obstant, de desxifrar tant per ell, com per tot home del seu temps. 
 Els capets i estatuetes i els deu esplèndids relleus tots són fills d’aquest esperit, 
però en els darrers s’hi marca més palesament en llurs detalls que en llur composició 
general, car, pintor com era, Ghiberti hi disposà vertaderes escenes amb paisatge i 
perspectiva; hi encabí diferents termes i multitud de figures, donant lloc naturalment a 
un aspecte de conjunt molt apartat de tota faisó antiga. Semblant execució, que realment 
sobrepassa les atribucions del baix-relleu, s’ha presentat durament com defecte capital 
que li malmet l’obra entera i l’autor de la Nit, que aquí com en tantes coses de la seva 
pàtria, exercí de just comentarista, contribuí a estimular els detractors en assegurar que 
el baix-relleu en general “és tant pitjor com més s’acosta a la pintura”. Crític 
conscienciós, no obstant, l’immortal escultor es manifestà ensems ben allunyat de 
convertir en dogma inalterable la seva pròpia frase i ell, de temperament tan oposat al 
de Ghiberti, en situar-se davant d’aquesta joia, es deixà guanyar del tot pel seu esclat i 
digué amb convicció que “era tan bella que estaria bé a la porta del Paradís”. I Porta del 
Paradís és el nom que amb justícia li ha quedat. !Quina dèria més eixorca és, en efecte, 



la de malmenar-se un pler tant pur i d’imposar-se l’esforç d’apilonar prejudicis i 
condemnes, enfront l’encís, la gràcia i la beutat d’una obra com aquesta! 
 Resulta positivament ben seductor, aquest arrapament del florentí del s.XV a la 
seva tradició (a la creada en sols dues centúries de vida exuberant), al costat del seu 
esperit tan viu i tan obert a les clàssiques novetats! Més tard, baix la influència 
aclaparadora de l’Antigor, s’assolirà la grandiositat, la correcció completa, mes la gràcia 
pintoresca d’aquest art que en podríem dir de transició, la seva íntima ingenuïtat, 
restaran al costat de perfeccions semblants, com quelcom de saborós i ja per dissort 
inimitable. Es comprèn que aquest encís arribés fins a fluir, saltant els segles, tota una 
escola moderníssima, però era impossible l’èxit on per força hi mancava la primitiva 
sinceritat, que tant sobresurt en la decoració quatrecentista i de la qual n’és una mostra 
ben brillant el fris més exterior de la segona porta de Ghiberti. 
 S’ha dit si el seu col·laborador, l’anecdòtic Gozzoli, n’hauria indicat la traça o si 
era, atàvicament encara, una orla historiada de manuscrit, però fos com fos !quina 
frescor no hi ha en aquells poms de fulles, de fruites i de flors on saltironen i s’hi 
entafuren, cantant o enjogassats, els mussols i les cardines, les perdius i els esquirols! 
¡Quin sa naturalisme, quin esplendor ornamental, quin lligam més just amb les escenes, 
ja reblertes de finesa hel·lènica, cobricelades i closes dintre el mirífic recinte! 
Substituïm la garlanda xamosa de Ghiberti pels més savis grotteschi de la centúria 
següent i una fredor s’escamparà per l’obra entera que n’occirà la càlida harmonia. 
 Delitosa harmonia! harmonia pintoresca, que a través del quinze segle i amb 
major o menor preponderància d’un o altre element, penetra arreu en els mausoleus de 
Settignano i Rossellino, en els relleus de Mino i en la trona de Benedetto da Majano! 
 Harmonia pintoresca, que entonen a la Seu els jovenets cantors, en la tribuna 
esplèndida de Luca! 
 Harmonia esclatant i pintoresca, que ressona sobretot en els relleus d’esmalt de 
tota la família della Robbia, sense els quals en el vestuari de Florència hi mancaria el 
joiell d’aquells blaus reflex del seu cel! 
 Harmonia, que estén ses vibracions a la majestat dels edificis, als palaus de 
Michelozzo, el fill espiritual de Brunelleschi, a les nobles construccions de Pollajuolo i 
fins als temples i casals del ja erudit Alberti! 
 Harmonia, finalment, al compàs de la qual treballen una munió d’artistes de tot 
gènere, eclosió simultània i portentosa d’un sens fi de talents, rusc admirable de feineres 
abelles, que en les feixes florides del Magnífic elaboren pacientment la mel dels més 
enlairats refinaments! 
 
      La Pintura. – L’escola del Giotto. 
 
 
 Fórem temeraris de voler incloure aquí, ni que fos tan sols citant-los, els fruits 
nombrosos de llur inspiració, però, atrets exclusivament fins ara pels monuments més 
observables i exteriors de l’arquitectura i l’escultura, que formen materialment el cos de 
la Florència quatrecentista, no hem d’oblidar que al costat d’ells, si bé quelcom 
retardatàries, hi figuren gloriosament les manifestacions del dibuix i el color. 
 Precisament dintre la història del típicament nacional, de l’ingènuament 
revelador de costums i estats socials, del graciosament compenetrat amb realitats 
pretèrites i íntimament assaborit per iniciats i profans, hi ha una escala en la pintura 
florentina, que debuta en l’incipient naturalisme de Cimabue, i en el gran esforç del 
Giotto, que continua en els misticismes de l’Angèlic, en les cròniques gràfiques de 
Benozzo Gozzoli i en les inquietuds de Botticelli i que arriba fins al bell esclat de 



Ghirlandajo, precursor dels ja imminents triomfs de Leonardo i Miquel Àngel. I 
resseguir en ascensió els graons d’aquesta escala és un dels plaers majors. 
 Els deixebles del Giotto, durant tot el s.XIV, s’acantonaren en els avenços 
assolits i semblaren creure’ls dignes d’esdevenir dogmàtics, sense adonar-se que el 
repetir indefinidament la manera del mestre era justament el més contrari a la iniciativa 
de què havia donat proves. 
 Agrupats en escola, dins de la qual entre altres despuntaren Taddeo Gaddi, 
Spinello Aretino i els Orcagna, anaven pel camí de l’atròfia de llur art, com si la tradició 
bizantina, que havien vençut i anorreat, es vengés al seu torn, per la força d’hàbits no 
superats encara, imposant-los el dogal d’una disciplina excessiva. Per sort i com era 
natural, donats l’ambient i la vitalitat regnants, la pintura rebé una tal empenta, en 
començar el s.XV, que s’ha pogut creure en un estroncament complet de la tradició 
giottesca, quan, en realitat, no hi hagué més que l’arraconament d’aquella disciplina. No 
és amb el que eren ja conquerides definitivament reconegudes, ni amb l’esperit 
innovador del mestre, amb allò que romp el nou gènere, sinó amb l’estancament i amb 
la codificació atuïdora dels deixebles. Els nous artistes són ja uns alliberats i uns 
espontanis i com a tals accionen, però, conscientment o inconscient, segueixen i 
perfeccionen l’essencial de l’herència trescentista. 
 
      Masaccio, Lippi, L’Angèlic. 
 
 L’obra de Masaccio (1401 a 1428), el deixeble de Masolino, és una confirmació 
de tal veritat; perquè bo i anticipant-se i venint a ésser l’avantguarda dels genis del 
s.XVI, resultà al mateix temps el fill respectuós de la tasca del passat. Situat al bell mig 
d’aquella escala que va del Giotto a Rafael, sembla tot al plegat el lligam que nua els 
dos extrems i la demostració claríssima de l’eixorc i innecessari de negar la tradició en 
ares del progrés. 
 Quan penetrem al Carmine dins la penombra de la capella Brancacci, per on 
passaren com submisos deixebles tots els  pintors posteriors, la pintura al fresc del 
Tribut de Sant Pere, per exemple, comença tal volta per esmentar-nos composicions de 
Sta. Croce o de l’església superior d’Assisi, però acaba retraient-nos amb vivesa la 
dignitat dels personatges de l’Escola d’Atenes. I és que damunt l’ossada de l’encalçat 
pel Giotto, s’hi diposita tot un seguit de perfeccions, sintetitzades unes o iniciades altres 
per Masaccio i que situen el seu art a una distància immensa del de temps relativament 
poc allunyats. Aquells agrupaments semblen encara conservar quelcom de la 
composició del baix relleu, però, en lloc del paisatge embrionari, reduït, quan existeix, a 
un segon terme, els arbres i muntanyes es combinen fins a perdre’s de vista; els edificis, 
per altra part, atenyen proporcions exactes i la perspectiva esdevé justa. A dins de 
vestimentes i mantells, abans encartronats, els cossos s’hi endevinen i s’hi mouen amb 
deseixida elegància, mentre les fesomies expressives i tot un dibuix ja correcte són 
animats, dintre la general simplicitat, per una més rica gamma de colors i per un 
clarobscur ple de recursos. 
 Qui, més aviat, podria adoptar l’aparença d’haver romput amb la tradició, és Fra 
Filippo Lippi (1412 a 1469), el monjo de vida accidentada, que educat en el convent del 
Carmine, veié ben jove treballar a Masaccio. Si “emancipà la pintura religiosa”, tal com 
diu en Lafenestre, fou com conseqüència de la mateixa despreocupació amb què es 
desentengué arrauxadament de respectes i obligances més serioses, però en el fons, no 
féu més que portar el seu instintiu naturalisme fins a considerar com no existent tota la 
iconografia establerta o fins a resoldre-la per mètodes que podrien fregar la irreverència. 
Les madones, representades un temps amb forma gairebé simbòlica, acaben de perdre 



en mans de Lippi l’últim regust hieràtic i ja siguin efígies de Lucrècia Buti o de 
qualsevol altra florentina, apareixen, no obstant, com simpàtiques figures de vertaderes 
mares, de dones senzilles i amoroses que tenen cura amb casolana sol·licitud d’aquells 
infants rodanxons amb llurs capets plens de malícia. 
 Paolo Ucello (1397 a 1475) i Andrea del Castagno (1390 a 1457) vingueren a fer 
costat a la independència de maneres del monjo carmelita. Sense gaire o cap tendència 
als temes religiosos i sense l’educació tampoc de llur contemporani, donaren joc més 
aviat a una violència i sequedat innates. Les representacions eqüestres de dos cèlebres 
condottieri pintades a la Seu, són bona mostra de llur respectiu talent i de la mena 
d’assumptes que els plaïen. 
 El Beat Angèlic (1387 a 1455) fou, en canvi, la vertadera antítesi de Fra Filippo 
Lippi. Model de humilitat i renunciació cristianes, el sant pintor vingué a crear un oasi 
anacrònic en mig de la pintura del seu temps. Com si reclòs a San Domenico o a San 
Marco no sabés les evolucions que s’operaven, treballà encara com a trescentista pur, si 
bé amb una tal sinceritat i amb un fervor tan ardent com no havia animat mai a cap 
artista. El seu naturalisme reculava molts anys; semblava que del Giotto en desenrotllés 
només l’idealisme; els sants que aquest seu predecessor havia fet viure aquí a la terra, 
els portava ell a la glòria dels seus èxtasis, vestint-los amb vestidures de colors eteris, 
agençant-los amb l’or i pedreries de la cort divinal i envoltant-los i amarant-los amb els 
raigs de la llum més esclatant. 
 Com a tècnic, començà, segons indicis, pel conreu de la miniatura i miniatures 
ampliades són les seves obres, que conserven la dolça candidesa d’una etapa aleshores 
ja finida i revelen sens dubte la manera com concebien Déu i el Paradís els oients de 
Sant Francesc i Sant Antoni o com podria il·lustrar-se dignament el text ja popular de 
Voragine. Aquest seu goticisme, no obstant, no convé pas exagerar-lo: Angèlic no fou 
pas refractari en absolut als avenços del col·legues, però hi hagué en l’ambient quelcom 
de paganisme amb el qual no transigí; ignorà sobretot el cos humà, que el seu 
misticisme proscrivia i volgué seguir ignorant-lo, bo i renunciant segurament per tal 
motiu a interpretar escenes bíbliques, però concentrats en les cares dels seus sants, sabé 
mostrar el reflex dels més purs sentiments i les aspiracions més altes, la serenitat d’un 
esperit mancat com el seu de turbulències i la calma d’una fe i d’una esperança 
enèrgiques. Una construcció perfecta i una gràcia exquisida a on ni el Giotto, ni cap dels 
seus deixebles, foren tampoc capaços d’arribar, s’escamparen harmonioses sobre el 
conjunt de la seva obra, com ella sola homogènia i aparegueren, a més, enriquint-la i 
animant-la tot sovint, les nobles teories de joves alats, les perspectives de caient plaent, 
el sediment arquitectònic deixat ja per la correntia classicista i les flors que esmaltaren 
prats i boscos amb tot el detall i precisió tan estimats del temps. 
 
          Gozzoli, Botticelli, Ghirlandajo.  
 
 A Benozo Gozzoli (1420 a 1497), el deixeble de Fra Giovanni, foren justament 
aquests àngels i paisatges, aquestes flors i tot el pintoresc de l’accessori el que més 
l’impressionà, deixant espontàniament de banda l’essencial misticisme del seu mestre. 
Corrent gran part d’Itàlia, brodà amb ells les composicions més diverses, on el tema 
religiós era pretext sovint per narrar amb tota esplendor un dels seus contes de fades o 
una escena de gènere tota rica d’incidents i d’episodis, però, sense haver d’anar a raure 
a San Gimignano, a Montefalco o sobretot a Pisa, tenim a Florència mateix una de les 
seves millor obres en la pintura al fresc tan coneguda que pintà a la capella del Ricardi. 
 L’Adoració dels Mags li serveix aquí per a desplegar amb minúcia tot el luxe de 
la cort de Cosme. Baixant d’uns cims rocosos, coberts a claps per arbúcies i arbres, 



s’esmuny com serp llarguíssima un seguici superb de personatges agençats amb esclat; 
davant de tot, encara adolescent, hi cavalca Llorenç i just darrera d’ell podem conèixer 
les faccions del seu avi immortal, mentre dels brodats, dels teixits, de les armes i joiells, 
ens lleu d’estudiar-ne la polida riquesa tan bé o millor que davant les vitrines d’un 
museu. Mes, per damunt de filigranes i detalls tan estimades a l’historiador o al tècnic, 
hi ha el pintoresc de l’harmonia que suara retrèiem, consistent ara en l’agredolça barreja 
d’aquella patètica finor heretada de l’Angèlic i visible sobretot en els àngels, en els 
patges i pastors, amb l’onada realista d’aquell conjunt de testes, que formen el seguici 
del vell Cosme i entre els quals Gozzoli no hi ometí la seva. 
 Amb Sandro Botticelli (1446 a 1510) ja pugem cap a uns graons des d’on 
comença a esvanir-se la ingenuïtat del primitiu per a fer lloc a les lluites interiors del 
psicòleg més o menys conscient. El conflicte entre el pagà i el místic, que Fra Giovanni 
havia estroncat amb tan natural senzillesa, per a Sandro és un turment que ara sembla 
resoldre’s en la mitologia seductora de la Primavera o de la Naixença de Venus, ara en 
les Verges dels seus tondi, sota els fronts de les quals i en llurs cossos poc o molts 
retorts, s’hi endevina la melangia del gran sacrifici pressentit. És el turment que 
sintetitzà les passions de la seva Florència, que foren les passions i batalles de 
l’intel·lectualisme del món i que per a ell, sols tingué una solució, en desenrotllar-se la 
sagnant tragèdia que provocà Savonarola i que el convertí, ja abatut, en místic fervorós i 
en pietós il·lustrador del poema dantesc. 
 Tant baix la influència de l’una com de l’altra tendència la seva potent 
imaginació actuà, no obstant, amb prodigalitat sostinguda. Fou el decorador graciós que 
més esqueia a les galanteries i les festes de la cort medicea, l’inventor i arranjadors dels 
més originals ornaments i les més complicades vestimentes, el pintor que es complaïa ja 
en els misteris del paisatge i la boscúria i el traductor en colors i en la subtilitat de 
fesomies pensadores, de les seves dèries filosòfiques i les seves fal·leres literàries. 
 Una obra com la seva tenia d’ésser discutida llargament entre adeptes i contraris 
i esdevenir també modernament una de les més comentades. L’inquiet Botticelli havia 
de trobar, en efecte, un natural ressò en les inquietuds de la nostra època i és explicable 
que recollís encara avui el seu aplec d’entusiastes i que fins intervingués un temps els 
pentinats i les estofes de les reines lleugeres de la moda. 
 Verrochio (1435 a 1488), deixeble de Donatello i mestre de Perugino i 
Leonardo, fou l’escultor del Colleone i l’artista de variades aptituds, que exercí ensems 
de prestigiós pintor; Filippino Lippi (1457 a 1504) tan exquisit en la seva Visió de Sant 
Bernat a la Badia, com exuberant i fantàstic en la capella de Felip Strozzi, tingué 
l’honra i el talent de completar les pintures al fresc del Carmine començats per 
Masaccio; Lorenzo di Credi (1459 a 1537), sincer i ple d’unció, treballà seguidament en 
innombrables i gentils Madones; molts d’altres, per cert, que fora inacabable de citar, 
contribuïren amb major o menor sort a la glòria immortal de la pintura durant el corrent 
del s.XV. 
 Hem d’esmentar, no obstant, d’una manera especial a Domenico Ghirlandajo 
(1449 a 1494), que continuà obertament la tradició de Giotto i de Masaccio sense que 
això fos obstacle ni al seu afany d’assimilacions per una banda, ni a la seva robusta 
originalitat per l’altra. 
 És el caràcter que ja mostra, per exemple, en l’Adoració dels Pastors que es 
guarda a l’Acadèmia. Conté aquesta pintura, segons s’ha fet notar, reminiscències 
evidents d’una obra similar de Van der Goes i en la pròdiga riquesa de perspectives i 
detalls (en l’arc triomfal dedicat a Pompeu, en les pilastres corínties de l’estable i en el 
bell sarcòfag, abeurador del bou i de la mula) s’hi revela ja impacient una forta 
coneixença clàssica, però malgrat això, ni les imatges santes perden res de l’idealisme 



de l’escola, ni l’element antic pertorba el realisme dels pastors, que, en lloc d’ésser 
flamencs, són pagesos veritables de Toscana, ni deixa de marcar-se en el conjunt un 
segell personalíssim. 
 Mes, apartant-se del treball de cavallet, fou la pintura al fresc amb tota la seva 
amplitud, el que atragué instintivament la seva sorprenent fecunditat i la seva decisió i 
soltesa: a San Gimignano i a Roma, al Palazzo Vecchio, a la Trinità i a la Novella de 
Florència, donà sortida sobre extensos paraments a la seva inventiva inestroncable i, 
atrafegat tot el dia, es planyia encara amb bon humor de no poder pintar amb històries 
tots els murs que voltaven la ciutat. 
 En aquests frescos no aplegà pas, com Gozzoli menudeses i episodis pel sol 
desig d’exhibir-ne l’abundor i per caient picant i pintoresc, no es capficà pas com 
Sandro i Filippino insinuant-nos les angúnies llurs, sinó que, amb natural serenitat, ens 
contà idealitzant-les les sagrades escenes i les difongué i lligà admirablement a dins de 
l’essencial i l’accessori de la realitat més suggestiva, mentre a la distinció de Masaccio 
amb què revestí l’idealisme i realisme, hi afegí l’impuls i l’alenada d’una vida en 
plenitud, que era per excel·lència florentina. 
 Fins ara els seus companys i antecessors ens havien procurat l’avinentesa de 
conèixer a donadors artistes i mecenes o d’esguardar en solemnitat una nombrosa cort, 
però Ghirlandajo és la història mateixa del seu segle, tal com avui la concebem i 
desitgem, allò que saborosament ens ofrena sense potser ell adonar-se’n i sols per 
l’accionar del seu esperit ferrenyament nacional. Aquell ambient, aquell escenari, 
aquells magnats i dames i sacerdots i savis burgesos, tot el que hem imaginat d’encís i 
poesia, de serietat i de noblesa en la vida normal de la centúria, tota la digna intimitat de 
les relacions quotidianes i tota la veritat contemporània, ell ho presenta i descabdella a 
nostra atenció excitada amb accents d’equilibrada claredat i aristocràtica gentilesa; jo no 
es concreta pas a la pura exposició de personatges, indumentària, mobles i joiells que és 
gaudi de l’arqueòleg, sinó que hi dibuixa a grans trets l’ànima exuberant de la seva 
ciutat esplendorosa, actuant entre porxos i palaus de magnificència clàssica o sobre 
fondos de paisatge d’espai ample i beatitud idíl·lica.  
 Entreu, com qui acudeix a un esplèndid banquet, en el cor que a Santa Maria la 
Novella decorà amb les llegendes de la Verge i Sant Joan i amb un goig aquí impossible 
de descriure, hi trobareu certament totes les grans qualitats que més o menys hem 
assenyalat; remarqueu-hi sobretot la seva llibertat d’execució, el poder de renunciar a 
les temptacions de la seva fantasia en pro de la grandesa del conjunt i tindreu en ell a 
l’home, que àdhuc mirant-lo com ara a posteriori, el veureu adaptable a l’alta dignitat 
d’haver estat el mestre de Miquel Àngel Buonarroti (1475 a 1564). 
 
     Miquel Àngel i l’evolució del s.XV 
 
 I ja que venim d’esmentar-lo, després de tot el precedent, recordem ara el que 
passa amb els torrents o les rieres de muntanya: cadascun davalla de la seva pròpia 
conca ufanosa i primitiva; cada un estoja la seva pròpia gràcia, germana de les gràcies 
dels companys, però més enllà de llurs saltants enjogassats i de llurs plàcids meandres, 
ve un moment en què l’un darrer l’altre tributen llurs cabals i vigoria al corrent del riu 
que amb ells es forma i que abandonant el lloc xamós de la seva naixença, se’n va 
superb a nodrir la plana i cap a recórrer el món i les ciutats. Miquel Àngel, com el riu, 
és l’home que aplega en un sol feix les aptituds diverses de la raça, les relleva i les 
exalta amb l’empenta poderosa del seu geni i les fa de per tot observables i amplament 
transcendents.  Amb ell, l’art nou deixa d’ésser exclusivament l’art propi de Florència 
per a tornar-se universal i si per a seguir-ne l’evolució emigréssim amb l’artista cap al 



Tíber, ens eixiríem en absolut de les fites que hem marcat a la nostra excursió. No 
preteníem pas, per altra part, fer l’estudi del geni a l’escatiment del qual s’hi són 
aplicades tantes plomes i que a proporció de l’espai que hem reservat a d’altres doblaria 
l’extensió d’aquest treball, però fins així, no devem passar sense un esment les dues 
obres escultòriques amb què enriquí la seva pàtria: el David de cos esplèndid, que 
mostrà per tant de temps des de la Plaça l’impuls i la frescor dels primers anys del 
mestre units a l’aplom i a l’ardidesa del Sant Jordi de Donatello i les estàtues del 
Mausoleu dels Mèdicis, rebrots d’igual nissaga que el Moisès de Roma, figures 
prepotents dels immortals de Grècia tràgicament nascudes en les hores més tristes de 
Florència. 
 Són les energies de tres segles, que es concentren també en el gran artista! Ho 
manifesta a bastament l’expressió de força d’aquestes escultures i respectivament ho 
proven en arquitectura i en pintura la cúpula de St. Pere i la Sixtina, però aquesta força 
ingènita i els seus mitjans eficaços d’execució i de tècnica, als quals ja no s’observa un 
més enllà, provoquen de retop pel desesper mateix de no poder assolir-los, l’obertura de 
tasqueres noves, que perdut l’antic sabor local, s’aparten com més va de llur origen. 
 Aquell art, doncs, que hem vist descloure’s i enfortir-se i que en aparèixer 
Miquel Àngel ateny la seva més suprema florescència, d’aquí endavant, malgrat no 
minvin la seva intervenció i prestigi, ja no serà precisament a vora l’Arno, que en 
floriran grandiosos els efectes. Tot concorria, a més, vers aquest canvi, inici d’una altra 
era. En morir el Magnífic a la primavera de 1492, Colom equipava la les caravel·les, 
mercès als diners d’un català i descobria poc després el continent, al qual donava nom el 
navegant de Florència, comprador de nostres mapes mallorquins. La terra s’eixamplava 
tot a cop; arreu sorgien escomeses magnes i així com els humanistes trobaven en la 
impremta, de poc introduïda, l’instrument adequat a l’erudició creixent, l’afany de 
relacions universals i la formació dels grans estats portava també a l’Art cap a expandir-
se, cap a cercar amb fatalitat el recés de les corts més fastuoses, bo i adoptant de pressa 
un nou caient. Els francesos de Carles VIII i Lluís XII i més tard els espanyols de Carles 
V, en tornar meravellats cap a llurs terres, afavoriren ensems aquesta expansió, però la 
història interior de la ciutat l’explicaria prou per ella sola. Expulsats ja els Mèdicis, 
sembla talment que en la piràmide d’estofes i pintures, de llibres d’estàtues i tresors, a la 
qual calà foc Savoranola, s’hi consumís l’esperit quatrecentista per a donar lloc a un de 
nou, però no per cert al que volia el frare dominic, sinó al que havia d’infantar unes 
altres formes en natural evolució. Fra Bartolomeo (1475 a 1517), com tants d’altres que 
havien dut a la foguera els seus estudis profans, entra ja de ple en la nova època, ja no 
pertany a la Florència nostra, a la Florència exquisida del XV, com no hi pertany 
Miquel Àngel, ni Leonardo (1452 a 1519), el geni universal que treballà lluny de la 
pàtria, ni Andreu del Sarto (1487 a 1531) el màgic colorista, ni l’arruixat i nòmada 
Cellini (1500 a 1572). Les obres d’ells i de molts altres, o no es crearen en la ciutat 
materna o ja tingueren d’afrontar amb llurs mèrits la minva del caràcter nacional. 
 Perquè la Toscana, arraconada políticament com a desferra de les 
transformacions que s’operaven, convertida en ducat parasitari de les grans monarquies 
a la fi consolidades, perdé en el nou ambient la seva acció integral de poble lliure i en la 
facilitat de tècnica l’antiga inspiració, mes la seva excelsa capital veié encara en alguns 
dels seus prínceps, obrar-hi l’ascendent de la brillant edat d’or de la família; fou tinguda 
amb respecte per llarg temps, com ciutat santa educadora del món; sense entroncar la 
fertilitat d’una nissaga tan pròdiga en grans homes, seguí essent planter de diplomàtics, 
pensadors, homes de ciència i músics i per tal de no envejar, a través dels segles, a la 
seva egrègia similar de Grècia, fins i tot tingué el seu Pausànies en Vasari, que ha ajudat 



tant a retrobar en la Història les gestes exemplars dels seus artífexs i assaborir de ple en 
els monuments la glòria esplendent de les seves beutats.  
 
 
    A TRAVÉS DE LA CIUTAT. – Conservació de la Flo- 
                                                                                                    rència quatrecentista. 
 
 Si em fos possible de donar-vos de Florència una coneixença general com més 
exacta millor, d’oferir-vos l’essència de tota la literatura que ha inspirat o tan sols la 
vibració del que jo mateix hi he sentit, em tindria per amplament pagat d’aquestes 
poques ratlles i n’observaria amb interès els seus efecte, car si l’emoció suscitada per 
l’atzar d’una visita proporciona el goig fresc i engrescador de la descoberta, és tant o 
més plaent, rere desitjos i impaciències, d’esguardar, a la fi, el que ha ocupat la pensa 
durant temps i s’ha mostrat en il·lació satisfactòria. Si aquest cas, que ni somnio, fos 
una realitat, amb quin anhel no cessaria ara de presentar-vos en resum les evolucions de 
l’art a prop de l’Arno i baix improvisada i arbitrària ruta, us acompanyaria per la ciutat 
mirífica! Amb quin íntim delit no examinaríeu vosaltres, dins del marc inexplicat i 
pintoresc del tangible, tot allò que fins ara hem pretès resseguir amb mètode! 
 En primer lloc, potser protestaríem junts de qualsevol modern remenament. 
Florència, igual que Roma, és patrimoni universal i no té o no hauria de tenir dret, de 
tocar irreverentment cap monument ni carreu del seu passat. Un autor recent1 ens 
tranquil·litza, no obstant, sobre aquest punt, pel que afecta, si més no, a l’avenir: 
assegura que “els florentins no ho volen pas, que es modernitzi llur ciutat ni que el 
magall dels embellidors esvaneixi l’encís dels seus records. Per altra part, afegeix, ja 
existeix al Nord d’Itàlia tota una capital ben nova i fresca, ben moderna i geomètrica, 
per embriagar de joia els constructors d’avui. Una sola ciutat d’aquest model ja deu 
ésser glòria suficient per a tota una nació, ja demostra prou al món civilitzat que els 
italians no temen el progrés. Les restants, que romanguin delicioses sense cap mena de 
por!” 
 És cert, de totes maneres, que a la major part de la ciutat quatrecentista l’han 
deixada quasi intacta les generacions posteriors i cal beneir una circumstància, que ens 
permet de passejar-hi, com si fóssim contemporanis d’aquells homes, que hem citat 
mantes vegades amb respecte. 
 Dels seus tresors mobles, molts s’escamparen cap al lluny; la pintura sobretot, si 
bé mai abandonà la decoració mural, des que foren coneguts els avenços de Van Eyck, 
anà guanyant terreny com obra d’un cavallet i en aquesta forma fàcilment transportable, 
emigrà un dia arreu d’Europa i els grans museus en són plens; però les pintures al fresc 
resten encara vivificant palaus i temples, les escultures romanen fidels als monuments i 
places que de bon començament ornaren, els colors de la ceràmica esmaltada alegren a 
cada pas la morenor de les parets venerables i els ferros de forja delicada s’aguanten 
fermament clavats en els rústecs carreus de planta baixa. 
 Quant als edificis, un gravat de les darreries del XV, que es conserva a Berlin i 
en Müntz reprodueix, ens diu ben clarament, que exceptuant torres i muralles, tots els 
grans monuments que avui veiem existien ja per aquell temps i que tots els monuments 
d’aquell temps han arribat dins a avui. Ja capeix qualsevol amb això sol si n’és de 
suggestiu d’anar cercant-los, tot endinsant-se per places i carrers! 
 
                   La Plaça. 

                                                
1 Brillant. Le Charme de Florence. p.86 i 87 



 
 
 De primer antuvi, com obligada visita, hom va a parar sense adonar-se a la Plaça 
de la Senyoria. És el cor de la ciutat, el teatre durant tota la seva història de la seva vida 
pública i l’espai on han deixat la marca o la seva presentalla, cada una de les seves 
èpoques cabdals. En conjunt i per l’efecte aclaparador del Palazzo Vecchio, ens situa en 
ple tres-cents, en ple segle de les lluites fratricides, dels alçaments i emboscades. 
L’arquebisbe de Pisa hi fou penjat d’una obertura del Palau quan la conjuració dels 
Pazzi i llançats finestra avall els principals complicats; damunt la porta, una làpida que 
hi manà posar Savoranola, retreu tot el seu drama i una llosana, en l’empedrat del 
davant, el lloc del seu suplici. Corejant, no obstant, la sabuda antinòmia, barreja aquest 
casal la majestat de la força i dels més llòbrecs records amb la gentilesa natural dels 
seus propis elements de fortalesa: sota els potents merlets i barbacanes hi riuen les 
finestres, bipartides per febles sustentacles; entre els arcs i les columnes, que completen 
cap al cim l’altivesa de la torre, hi juga el blau del cel, semblant a un bell esmalt dels 
Della Robbia i com esbarjo del seu feudal replegament, com temple en jorns de calma 
per a les cerimònies del cívic ritual, guarda en els seus peus ben ampla i ben oberta 
aquella loggia de les quatre arcades, esplèndida tribuna per a adreçar-se al poble, 
estrada capaç i digna de contenir la Senyoria o d’animar-se més tard amb el oripells i la 
pompa cortesana de la dinastia ducal. 
 Avui, enlloc de ganfaroners o podestàs de sobirans, de dames o de pròcers, 
hostatja noblement marbres i bronzes que en fan el més simpàtic dels museus. Al 
davant, simètric amb el Rapte de les Sabines, el Perseu de Benvenuto ens presenta 
vencedor la testa de Medusa: la seva elegància de les figurines de Ghiberti, que quasi 
observaria al cap de la Via Calzajoli, mes ja sentim que no se la pot ultrapassar sense 
perill de caure fatalment en les contorsions del barroquisme. 
 Per la plaça, a més, pintorescament distribuïdes en original o en còpia, s’hi 
aixequen diverses escultures, que ocupen els primitius emplaçaments i que des del 
marbre antic fins a l’efígie de bronze del duc Cosme I, que erigí Joan de Bolonya (1524 
a 1608), hi senyalen, com fites mil·lenàries, etapes successives d’una jovenesa de tres 
segles. El David de Miquel Àngel simbolitza tot sol eixa passada energia, fent joc amb 
l’Hèrcules de Baccio Bandinelli, mentre en un angle del Palau, el vell Marzocco, el lleó 
de Donatello, aguantant el lliri heràldic amb la seva escaient severitat arcaica, sembla 
reclamar veneració per als records gloriosos, com exigia un jorn respecte a les llibertats 
santes de la pàtria. 
 
        La placeta de la Seu 
 
 
 Del baluard de la República a la regió dels santuaris comunals és qüestió de 
poques passes i la visió canvia per complet, com canvia l’esperit de l’un i l’altra: el que 
allà és morenor aquí és policromia; en lloc de paraments amb prou feines desbastats i 
línies molt senzilles, tenim ara profusió d’elements i de detalls en polidesa 
acuradíssima. I policromia i polidesa s’estenen sobre les vastes superfícies dels tres gran 
monuments d’aquest conjunt, on més interessant d’estructura que de formes, la 
gegantina cúpula hi domina, si bé el Campanile se n’emporta de seguida l’atenció i 
l’entusiasme. 
 Qui la descriu ara la impressió del que davallant, per exemple, de Colònia o 
Nürenberg, es troba tot de sobte en la menuda placeta? Un sol brillant harmonitza 
bellament la coloraina de marbres de la Seu; just al davant el Baptisteri enlluerna de 



seguida amb la meravella de la porta incomparable i al seu costat, com guardià amatent 
a fer sentir la veus de ses campanes, la monjoia plantada pel Giotto ens explica amb 
alegria com aquell gòtic boreal, que intentà amb ses agulles esquinçar les nuvolades, 
cercant el sol que manca, aquí té maneres pròpies de florir escaients a la llum que arreu 
el banya; ella s’aixeca ensems esvelta i franca, sense cap deix de feixuguesa en la seva 
forma carrada, engrandint com més amunt els seus finestrals delicadíssims, obrint cada 
cop més pas a l’aire, que fa vibrar les seves columnetes com cordes d’arpa eòlia i 
arribant a descloure’s dalt de tot en una ampla obertura a cada cara, compenetrada ja 
dins de l’atzur intens, la gruixària sencera de la torre, que travessen brillants els raigs 
daurats i traspassen volant les orenetes. 
 Però l’emoció creix encara si associem a aquest espai monumental el record de 
les gran figures, que atrafegades s’hi mogueren: és l’espai que el Dante freqüentava en 
les seves hores de platxèria i on existeix encara la pedra del seu nom; és l’escenari on 
lluitava Brunelleschi per l’honra de dotar d’una altra glòria la seva ciutat; on Arnolfo i 
Giotto i el San Gallo anaven alçant el temple magne, que encomanà Florència en tota 
l’ardor de la comuna supèrbia; on treballava el jove Donatello i fixava més tard els seus 
profetes; on Andreu de Pisa i després Llorenç Ghiberti clavaren les tres portes 
admirables i on des de la Loggia del Bigallo, que domina la plaça i els seus racons, 
hauríem observat, en dies memorables, gran part de les joies sorolloses i de les violentes 
tragèdies ciutadanes. 
 
        L’habitament del Mecenes 
 
 Sortint d’allà com qui tira a tramuntana, s’observa de seguida, en un recolze del 
carrer, la cantonada d’un palau senyorial. El seu aspecte és netament florentí: té la 
majestat dels Strozzi en un grau molt major de pintoresc i abrigant tots els baixos, s’hi 
desplega aquell aparell rústic, que un instint precís convertí en motiu decoratiu, en lloc 
de rebutjar-lo, com derivat de construccions encara bàrbares. 
 La tarja esculpida on campegen les palle medicèes, ens orienta de seguida. 
Descobrim-nos! És el palau que aixecava Michelozzo i que ornaven Gozzoli i 
Donatello, però és el lloc ensems on rebrotava aquell llorer, murgonant feliçment des 
dels jardins d’Academos. Hi nasqué i l’habità en sa vida massa curta, aquell novell 
Pèricles, que aquí dins estant, entre el tràfec de l’estat i entre l’esclat de refinades festes, 
adreçà la seva iniciativa als quatre cantons de la ciutat i la deixà agençada com a reina. 
D’aquí partí l’estímul i la generosa protecció; aquí començà el fecund acoblament de 
l’humanisme amb les arts plàstiques; aquí, en un mot, hi hagué el factor sense el qual no 
haurien existit tan nombroses meravelles com la posteritat ha admirat i aquí també, 
amorosament aplegats en col·lecció mai vista, els mobles sumptuosos i les riques 
estofes de Florència, s’agermanaren amb els cuirs de Còrdova i amb pintures i tapissos 
provinents de Flandes, les estàtues, les medalles i les gemmes de la Roma antiga s’hi 
barrejaren amb els damasquinats i les majòliques de la Itàlia del temps i els relleus de 
Desideri, les escultures de Mino, de Donatello i de Verrochio s’hi trobaren de costat 
amb les obres de Masaccio, amb les verges de Lippi, amb les al·legories de Sandro i els 
realismes d’Ucello. 
 
       El recés de l’asceta. 
 
 Aturant, no obstant, els records magnificents i la desfilada de grans obres, 
cerquem repòs en el Convent de Sant Marc, situat més lluny en el mateix carrer i 



comencem per oblidar que fou el camp d’una batalla esgarrifosa, en un moment 
passional de la religió i de la política. 
 El seu pati senzill i ple de llum, vera antítesi dels claustres romànics i gòtics, ens 
rep de seguida hospitalari i ens ajuda eficaçment a prescindir de la lluita sanguinària. 
Costa poc de deixar-se dominar per la seva franca placidesa! Fa bo d’asseure’s una 
estona sota la galeria porticada i esplaiar la mirada llargament en l’estesa dels tres únics 
colors, el verd del jardí, el blanc de les parets i el blau del cel que ho cobreix tot! 
 Endemés, si els cos reposa, també l’esperit està en camí de trobar calma, car en 
la visita a Sant Marc, intentem visitar el Beat Angèlic i és possible i cobejable que la 
seva pau interior s’encomani a nosaltres. Enlloc, per cert, com en aquestes parets, pogué 
mostrar-se més espontani i sincer, no sols per treballar a casa mateix, sense la imposició 
d’un encàrrec peremptori, sinó perquè cal suposar que li deixaren folgada iniciativa o 
que, almenys, al mig dels seus companys, s’hi trobà en entera conjunció de sentiments i 
idees. I d’aquí la suggestió d’aquest convent únic al món, esdevingut museu sens tocar-
lo, on en cada cel·la guarda un dels seus místics idil·lis i on galeries, refetó i capítol són 
decorats per ell amb les llegendes cèliques. Però, més que museu, tot l’edifici és un 
psalteri, un fervent himne modulat per la veu pura d’un infant, un llibre d’hores, que qui 
no l’ha resat “no sap el que ha estat l’art cristià” (Lafenestre). 
 L’ambient aquí, per altra part, relleva ensems l’home i l’artista i ambdós 
esclareix. Dintre el recés d’aquest port, divorciat de l’esperit contemporani i lluny del 
brogit d’un món que per a ell no existia, devia ésser, verament, aquell bon frare, l’home 
que admirat descriu Vasari: el veiem sense esforç, encomanant-se fondament a Déu 
abans de començar la seva tasca; treballant sovint agenollat a aterra i amb els ulls plens 
de llàgrimes i no retocant més ses pinzellades dictades per Aquell de qui, en la seva 
humilitat, no es creia sinó ésser l’instrument miserable. Aquell pati amb galeries, igual 
al de la bella Anunciata que executà al cap de l’escala, l’havia travessat moltes vegades, 
caminant sense soroll, callat i ensomniat, però serenes i pures les faccions com la roba 
del seu hàbit, com els murs emblanquinats del seu voltant i com les cares dels àngels 
que pintava. 
 Una obra lligada tan íntimament i noble amb la sobrietat de la casa que decora, 
ni deixa recordar Savonarola, ni Fra Bartolomeo, ni el Sant bisbe Antoní tan solament. 
La figura de l’artista ho abassega tot: la seva ombra la pressentim a cada pas; 
l’endevinem recollida en la cel·la pobríssima i l’observem persistent rere cada un 
d’aquestes pintures al fresc, dels quals seria ja una vulgaritat expressar-ne novament la 
sagrada unció, la gràcia i la modèstia. 
 
        La riquesa artística. 
 
  La pintura de Fra Giovanni, en sortir del seu convent, ens ve a recordar 
l’evolució sencera de la pintura florentina i ens desperta el viu desig de repassar-la 
sobre el terrer mateix. Sols Florència, potser, permet seguir un procés semblant d’una 
manera tan completa i prenent naturalment les pintures al fresc com a base principal i 
com atractiu major d’aquest estudi. No sols aquests hi són nombroses, no sols hi 
representen totes les etapes conegudes, sinó que en molts casos, sobretot en els temples, 
els trobem una per una en el mateix ambient, formant part de la mateixa perspectiva i 
rodejats gairebé d’idèntics objectes i accessoris que en el temps en què foren produïts. 
 La idea no pot ésser més temptadora, però l’execució n´és més difícil que no 
sembla, per la raó també de tractar-se de Florència. I si no, provem-ho. Escollim un matí 
tan radiant com possible; comencem ben aviat, a fi d’aprofitar dins les esglésies les 
hores de més llum i situem-nos de seguida a Santa Croce. Poderosament atrets per la 



proximitat del que anem a veure, entrem-hi decidits, sens visitar el seu claustre i la 
Capella dels Pazzi; tinguem prou energia, un cop dins, per a prescindir dels mausoleus 
de Bruni i Marsupini; passem senzillament respectuosos davant del cenotafi del Dante i 
dels sepulcres d’Alberti, Miquel Àngel, Maquiavel i Galileu; adrecem només una 
mirada a la trona de Majano i a l’alt relleu de Donatello i sense fer cas tampoc de 
vidrieres, d’esmalts i tabernacles, que cadascun d’ells en altra terra seria ocasió d’un 
viatge, aturem-nos definitivament a la Capella Peruzzi i després a la dels Bardi, on 
Giotto deixà paleses, en les històries de Sant Joan i San Francesc, les altes qualitats del 
seu esperit espontani. Tot esmentant aleshores pintures més antigues, constatem la 
veritat i la senzillesa d’ell i examinem allà a la vora com acciona el seu impuls en les 
obres de Taddeo Gaddi i en les d’altres deixebles. I quan satisfets del nostre examen, de 
veure confirmat el que sabíem i d’haver anotat dintre nostre el que la realitat sols 
ensenya, sortim pensatius cap a la plaça, se’ns imposa com a cosa natural una visita a 
Masaccio. 
 Però abans d’anar de dret cap al Convent del Carmine, aquí a dos passos tenim 
la Casa Buonarroti i no hem pas de perdre l’ocasió de recórrer les sales on habità el 
gran home i on hi ha manuscrits i records seus, que fan bona companyia al Combat de 
Centaures i a altres obres primerenques! 
 En sortir-ne, seguim rabent la Via Gibelina i trenquem a l’esquerra en arribar a 
la del Procònsol, davant per davant de la Badia. Qui ho resisteix aleshores d’entrar a 
l’església i de fruir la dolça estona que ens procura Filippino amb la seva Visió de Sant 
Bernat? 
 De l’altre costat, en el mateix carrer, s’hi aixeca a més ombrívol el Bargello i és 
també impossible, per més que renunciem de moment als infinits tresors que avui 
estoja, de no entrar fins al seu pati sever i evocador, ni d’esguardar almenys, dins la 
capella estada, l’efígie del Dante, encara jove, pintada pel Giotto. 
 I amb tot això Masaccio encara és lluny i els entrebancs es multipliquen. Perquè 
un xic més avall el Palau Gondi ens detura uns instants i encara que després travessem 
determinats la Plaça de la Senyoria i anem a trobar l’Arno pel palau i pel porxo dels 
Uffizi, sense pujar al museu, d’on ja no en baixaríem ¿qui deixa aleshores de reposar 
una estona, abocat a l’ampit de vora el riu i de rabejar la mirada amb voluntat en el tou 
de verdor de cap al lluny, en les fines siluetes dels turons i en l’alegria de vil·les i 
capelles? 
 Qui no es para més enllà en l’estrany conglomerat del Ponte Vecchio amb ses 
minúscules botigues d’argenter, les mateixes potser del s.XV, quan era aquest l’exclusiu 
hostatge dels orfebres i quan seguidament hi venien en aprenentatge obligat aquells 
minyons somniadors o vius, que el món enter ha conegut després amb noms ja 
consagrats, com Brunelleschi, Ghiberti, Botticelli, Verrochio, Ghirlandajo? 
 Qui és que no satisfà la cobejança d’entrar llavors en els Jardins Boboli i 
esmentar les festes cortesanes d’un temps ja decadent, entre arbredes, brolladors, 
columnates i xiprers, que fan de marc esplèndid a les torres de Florència i al turons de 
Fiessole? 
 I venint com ve de pas l’església de S. Spirito i acabant de veure Brunelleschi en 
tota la independència del seu geni ¿qui és que no l’observaria ara interessat com 
sàviament comenta els elements antics i la general disposició de la basílica romana? 
 No obstant quan arribem dos-cents metres més lluny a les portes del Carmine, 
després d’impressions tan variades, o és massa tard per seguir l’enquesta començada a 
Sta. Croce o vivament seduïts per algun altre rastre, deixem per a més enllà el nostre 
projecte. 



 I el que passa de Sta. Croce al Carmine pot passar molt fàcilment del Carmine a 
Sta. Maria la Novella i d’aquesta a l’Anunciata. Les pintures al fresc de la Trinita i la 
massa senyorial del Palau Strozzi amb els seus ferros treballats ens serien sens dubte 
benvinguda rèmora durant el primer d’aquests trajectes i Sant Llorenç, junt amb les 
escultures de Miquel Àngel en la Capella dels Mèdicis, ens privaria certament 
d’efectuar el segon amb rapidesa. 
 Cal confessar, a la vista d’això, que és molt més pràctic, almenys aquí a 
Florència, de resseguir els seus tresors per agrupaments heterogenis, tal com la realitat 
els ofereix, que estudiar-los per gèneres en progressió metòdica i espigolant-los allà on 
sigui. Ja hem vist a Sta. Croce a tot el que havíem de renunciar pel fet de voler 
concretar-nos al Giotto i els seus deixebles; a Sta. Maria la Novella ens passaria un cas 
igual, car a més de l’arquitectura de Lleó Bta. Alberti i de l’escultura de Ghiberti, 
Majano i Brunelleschi, hi trobaríem la pintura des de Cimabue a Filippino, mentre que 
Ghirlandajo, que ens deixà en el cor la més suggestiva de les seves obres, ens introduiria 
en l’alta societat contemporània, obsequiant-nos amb la coneixença personal de savis 
humanistes i presentant-nos les més nobles dames de qui els cronistes parlen amb 
respecte. 
 
    __________________________ 
 
 
    CONSIDERACIONS GENERALS – Culte a la beutat. – 
                                                                                                     Espontaneïtat i tradició. 
 
 Sigui quina sigui la forma que adoptem per a resseguir les belleses de Florència, 
resulti superficial o pregon llur examen, un comentari unànime acut invariablement a 
flor de llavi. És possible que un poble, en temps relativament curt, produeixi en 
quantitat i qualitat el que aquest ha produït? No hi hauria pas cap erro de visió 
retrospectiva quant a ésser Florència sola l’autora de tan nombroses meravelles? Es 
tractaria al contrari d’una conjunció mai vista de condicions favorables? o és que, 
isolada entremig de pobles no tan privilegiats, s’hauria desenrotllat aquí una nissaga 
superior a totes les altres? 
 Disposició ètnica o caient general del seu esperit, el cert abans de tot és l’amor 
del florentí per a la bellesa, amor que en exemples alguns d’ells ja al·ludits, ve 
confirmat en tot el curs de la seva història. És aquest amor o el culte que en deriva, el 
que conserva en forma tan vivaç la impressió primera de la Madona Rucellai; és aquest 
culte el que exigeix prodigis dels artistes i el que imposa a Arnolfo la construcció d’una 
seu “impossible mai més d’ésser imitada”; és aquest culte el que converteix legalment 
tot ciutadà en concursant o en jutge nat de totes les gran obres comunals; és el que ja 
decora amb pintures giottesques l’eixutesa d’un portal fortificat; és el que cura amb 
amor d’aquell graner de l’Hort de Sant Miquel fins a tornar-lo finíssim edifici ornat per 
Orcagna i Donatello; és el que broda en el senzill hostatge d’una comunitat benèfica la 
delicada tribuna del Bigallo; és el que aplega al Baptisteri la multitud que aclama 
Andreu Pisano en instal·lar-hi aquest la seva porta; és el que impulsa el gremi de la 
llana i de la seda a pagar de bon grat la milionada, que permet la gran obra de Ghiberti; 
és el que emociona la ciutat entera quan mor una beutat o que ajunta tothom en 
sentiment unànime rere l’enterrament de Filippino; és el que exalça els grans artistes, el 
que els fa tractar per Senyories i per prínceps com de potència a potència i que fins els 
situa, en els somnis d’una dama, en el lloc ocupat en altres temps per guerrers plens 
d’ardidesa; és aquest culte, finalment, per no allargar les cites, el que ja en dies de grans 



transformacions apassiona encara tots els estaments davant la lluita que s’entaula al 
Palau Vell entre Leonardo i Miquel Àngel. 
 A aquest culte, que mil exemples més aclaririen, hi ha qui li ha cercat el seu 
origen en les qualitats i la cultura d’aquell poble, que ocupà antigament el sòl toscà: 
L’Etrúria, diuen, després d’educar Roma en els seus orígens, l’hauria novament guiat en 
començar els temps moderns. Però per a tan brillants aptituds i per a la fecundació que 
les dugué a fruitar d’una faisó tan rica, hi ha (fins allà on és possible) una explicació 
més lògicament satisfactòria. Florència, en iniciar-se l’Edat Mitjana, era un poble en 
formació, barreja d’elements aplegadissos, sense un esperit de característica ferma, ni 
més ideal comú que el manteniment de la seva existència. Quan més tard aquest esperit 
començà d’enlairar-se, no era pas una influència tan remota com l’etrusca allò que el 
devia moure, sinó més aviat tot el contrari; lluny de sofrir les conseqüències d’una 
civilització de segles extingida i substituïda per l’hel·lènico-romana, era justament la 
manca d’una història el que donà naixença prompta a la seva originalitat reconeguda. 
 Florència era, en resum, un poble jove; la tradició no li pesava gaire i sense 
haver de retreure la teoria prou evident i prou admesa que les nacions, igual que els 
individus, travessen també llurs edats, hem de capir perfectament el camí ample, la 
marxa puixant i sense obstacles que s’oferia així a les seves aptituds innates. Ja hem vist 
precisament com l’art hi nasqué en aquell període d’irreflexió jovenívola, d’exuberància 
de vida i d’impulsions potents, quan vencedors de llurs veïns, plens de supèrbia i 
confiança cega en llurs propis destins i estimulats alhora per tota mena d’èxits, els 
florentins es consideraven ells mateixos, com el primer dels pobles de la terra. 
 No volem dir naturalment que no sofrissin influències, però l’originalitat no 
apareix pas únicament en els casos comptadíssims en què un geni crea formes o 
conceptes als qual no se’ls troba antecedents: l’originalitat consisteix gairebé sempre en 
el poder de plasmació, en la facultat d’assimilar-se el forà i de tractar-lo i combinar-lo 
amb elements interns fins a convertir-lo a la fi en substància pròpia. I això Florència ho 
assolí espontàniament, mercès en primer lloc a la seva vitalitat de nació jove. És clar 
que eren possibles damunt seu heretats d’Etrúria, atavismes de Roma i reflexos de 
Bizanci; és clar que del nord li vingué l’onada gòtica i després algun ressò de la pintura 
de Flandes i Alemanya, però no hi hagué cap d’aquestes correnties, que abocar-se a 
Florència, no quedés absorbida amb rapidesa dins la seva riuada d’energia nacional i si 
l’ogival adoptava un caient marcadament autòcton, si els temes religiosos, revellits i 
monòtons, aportats per la pintura d’Orient, semblaven tornar-se uns altres temes, en 
rejovenir-los una candent sinceritat, no passava si no el mateix fenomen de quan els 
artistes de més tard, en ple enamorament de la cultura clàssica, se’n creien ells mateixos 
imitadors experts, quan en realitat i adoptant-ne tan sols els elements, esdevenien els 
creadors ingenus d’una era nova d’Art. 
 
       Abundor d’artistes 
 
 
 Jovenesa i aptituds de raça no arriben pas, no obstant, fins a explicar la 
prodigiosa abundor de grans artistes, que sembla un cas únic de la Història. El fet que 
passés això a Florència i no passés en altres centres probablement tan ben dotats, no té 
demostració possible, si la casualitat no n’és una. Recordem, només, que si res pot 
explicar l’aparició nodrida dels immediats autors de tantes obres, l’esperit col·lectiu de 
la ciutat, sobretot des de primers de s.XV, era capaç de fer descloure intel·ligències, que 
en altre lloc no s’haurien ni tan sols manifestat. 



 La nació que es fressava el seu camí sense l’ajuda de cap tradició forta, 
esdevenia pregonament fidel a la tradició que ella mateixa es forjava; les conquestes 
d’un art, àvid d’excitadores novetats, no feien, si no, afegir-se, harmonitzant-s’hi, al 
pòsit respectat del passat; l’hàbit d’una sana continuïtat era sostingut per tot un poble, 
l’ardent patriotisme del qual es palesava sobretot en l’orgull amb què mostrava els seus 
artistes, en l’atenció amatent a descobrir els talents que despuntaven i en l’entusiasme 
sempre a punt d’aplaudir les beutats que li oferien. No és estrany que ja de bon 
començament el jove se sentís estimulat i l’agullonessin a l’uníson tants d’exemples 
brillants com entorn seu s’exhibien i si aleshores oportunament apareixia el mecenes, 
era element prou decisiu per convertir en artista el qui fora de tot aquest ambient, no 
hauria passat tal volta d’artesà. És el procés que pot il·lustrar-se, entre altres, amb 
l’exemple sabut de Miquel Àngel, quan noiet de poc anys, seduït ja per les 
magnificències de la seva pàtria i estimulat per Ghirlandajo, és observat casualment pel 
magnífic, en esculpir un cap de sàtir, reclamat de seguida al seu pare i hostatjat al palau, 
on visqué des d’aleshores en l’activitat més escaient a la seva formació intel·lectual, 
assistint ensems a discussions i festes erudites en les vil·les de Fiessole i de Poggio o 
vagant enfebrosit entremig dels marbres cèlebres reunits en el Casino Mediceo. 
 Cal admetre, doncs, demostrables en major o menor grau, les qualitats 
excepcionals de la raça florentina, l’activitat desplegada pel nombre crescut dels seus 
artistes i la força del seu art, prou manifesta en l’atracció exercida sobre propis i 
estranys. 
 
 
     L’agredolç florentí i la impressió d’unitat. 
 
 
 Encomanat a aquest art el seu encís major, en ressurt del conjunt un caràcter 
especial, fill sens dubte de les mateixes condicions de la seva naixença i causa 
certament de l’atracció al·ludida. El constitueix allò que en diuen a Itàlia el soave-
austero, la combinació de finor i severitat que hem remarcat ja més d’una volta. Tal 
com la fruita, que si és solament o dolça o agra no afalaga de molt el nostre gust com si 
té ambdós sabors, així aquest gaudeix també d’un agredolç, repetició exquisida del que 
descobrim gairebé arreu en totes les coses de Florència: en la ferocitat i candidesa dels 
seus temps heroics: en el gibelisme i poesia de Dante Alighieri; en l’esclat d’un paradís 
que sorgeix de les tenebres de l’Infern; en els turons graciosos de migjorn, germans en 
el paisatge dels cims alterosos del Morello; en l’idealisme i realisme alhora de 
l’escultura i la pintura; en la gràcia dels sonets de Miquel Àngel i en els cossos revoltats 
dels seus atletes; en els paraments polits dels grans casals, damunt de basaments de 
carreus rústecs i en el gai mantell de marbres, que cobreix a la Seu la tristor d’un 
interior com fet a posta per als sermons apocalíptics del frare de Sant Marc. 
 Ja es comprèn que aquest agredolç, si bé revelat per les formes exteriors, respon 
a quelcom de més pregon, que rau en matèria d’art en l’ànima mateixa de l’artista i que 
imposa a la ciutat entera l’aspecte d’unitat, que sense excepció tothom li reconeix. 
 Hem vist, de més a més, que el poble en massa col·laborava a l’obra estètica i 
cal remarcar una circumstància tan apartada de les d’ara. Avui, un individualisme 
exacerbat o un arrivisme molt pitjor, tendeix, per exemple, a convertir cada pintor en 
fundador d’escola, al costat de la qual ha de bastir-hi tota una teoria per tractar 
d’explicar-la, sense que això sigui obstacle perquè l’afany immoderat de singularitzar-se 
no el condueixi algun cop fins a l’extravagància. Llavors, ben al contrari, amb sinceritat 
vertadera s’atenyia ja l’originalitat, que ni tan sols se cercava i una tradició i un esperit 



únics, ni rígids ni fàcils de torçar-se bojament, fomentaven i enfortien aquella unitat 
creadora d’harmonia. D’Alembert, certament, no s’hauria pas adreçat a Florència, quan 
cridava “malaurança per als productes d’art, la bellesa dels quals sols és per als 
artistes”. 
 Clarament sensible eixa unitat en les manifestacions de l’arquitectura, hem 
d’observar, corroborant-ho, com enlloc dels aglomerats d’edats heterogènies, freqüents 
en tots els centres importants, aquí ho sobrepuja tot d’una manera notable l’activitat dels 
temps de Cosme el Pare de la Pàtria. No sols tenim davant un conjunt monumental 
format en tres segles ben escassos, no sols encara hem de restar-ne les torres i casals 
fortificats del període àlgid de turbulències civils, components d’un recinte netament 
feudal, sinó que fins i tot hem de palpar sovint la modificació o la marca de la primera 
meitat del s.XV en les fàbriques gòtiques que subsistiren de l’època anterior, mentre en 
els temps posteriors tan sols hi espigolem un parell de construccions apartades del 
centre i a més, el Palau del Uffizi, que encara que situat prop de la Plaça, és observable 
amb prou feina per sota de les voltes de la Loggia. 
 
 
     RESUM. – L’atracció i l’expansió 
 
  

I ja hem arribat, si fa o no fa, a les darreries de la nostra excursió. A través del 
poc que malgirbadament hem citat i del molt que oportunament hem omès, forçats a fer 
una tria de les flors més oloroses, ja hem remarcada ben clara la suggestió exercida per 
l'art precís i fervent de Florència. No obstant, la ciutat recreadora del bell, on el Giotto 
hi descobrí la Natura aparentment ignorada i on Brunelleschi hi aporta el prestigi de les 
formes clàssiques, la ciutat que en la fibra subtil que entrellaça en unitat els seus 
monuments de tota mena, hi guarda potser el secret de la seva més alta eficàcia, no ens 
ha mostrat encara d'una manera especial l'expansió i la intensitat del seu triomf i cal per 
a acabar que ens hi fixem un moment, sense l'enveja patriòtica impossible d'existir quan 
la superioritat és tan palesa i amb l'intent, ben al contrari, de descobrir de pas en nostres 
coses la noblesa d'un excels origen. 

En aquella península, vibrant precoçment d'art d'un cap a l'altre, Florència ocupà 
sempre la gloriosa davantera. Molt aviat, sense rebutjar ni novetats ni elements 
forasters, s'atengué amb amor a la seva tradició, imprimí a tot el seu caràcter propi, 
deixant-se dur pel seu criteri independent i enlairat, i fou constantment, durant dos 
segles, el fogar intel·lectual de tota Itàlia.  

De primer antuvi, són els seus pintors, els seus escultors i arquitectes, els qui 
irradien de Florència en vers apòstols, portadors inspirats d'una llum nova; després, 
amplament reconegut el seu mestratge, comencen els deixebles d'afluir-hi, considerant-
la llur centre natural, la llar comuna que espontàniament ha d'escalfar-los. l'acadèmia 
prestigiosa que el lliure albir de tots acatarà.  

Més tard, quan el Renaixement hi pren finalment cos de faisó ben decidida i 
triomfa plenament en les regions més allunyades, quan arreu l'instint estètic penetra les 
consciències i l'encís de formes belles envaeix tots els ordres de la vida, llavors, és dels 
Alps fins a Sicília que artífexs i poetes, industrials i filòsofs i qualsevol que lluiti per 
una idea noble, tots tenen alhora fit l'esguard en el Palau majestuós de Llorenç i esperen 
com suprema recompensa l'aplaudiment o l'estímul que en pervingui; tal com la Roma 
antiga acudint estudiosa envers Atenes, el més selecte de la societat quatrecentista 
s'adreça indefectiblement cap a Florència, intrigat i cobejós d'assaborir-hi la seva mel de 
Plató o assedegat principalment d'assadollar-se en l'art que s'hi congria.  



I en tocar l'hora de la gran evolució, de la transformació cosmopolita, els tres 
grans sacerdots del novell ritus s'hi apleguen simultanis, com obeint un acord tàcit i com 
cercant-hi respectuosos llur consagració: Miquel Àngel, Leonardo i Rafael, toscans els 
dos primers i el terç umbri, s'hi troben treballant en l'any 1506, promptes tots tres per a 
abastar la glòria i començar llur missió d'universalitzar, magnificant-les a través del 
respectiu temperament, les pures ensenyances de llurs predecessors.  

Però, si en duia d'embranzida la cultura de Florència! Quan l'èxode dels seus 
homes més insignes, que troben en la cort dels Papes l'escambell d'un centre mundial, 
sembla reduir-la al paper secundari de glòria del passat, quan la ciutat del Tíber, en les 
seves eternals condensacions, assumeix amb sagrada dignitat el ceptre de la renaixença 
clàssica, és ella encara qui actua i dictamina i els seus representants naturals o 
espirituals no són pas sols aquells artistes, sinó que des de la cadira de Sant Pere, un 
florentí, un Mèdicis i fill del Magnífic per més senyes, hi oficia eficaçment com el més 
refinat dels seus mecenes.  

Roma, que havia lliurat a l'impuls de Donatello i a l'assenyat escorcoll de 
Brunelleschi els seus secrets antics, rep ara bellament elaborada la matèria prima que 
havia un jorn cedit i esdevé en rigor l'exposició esplendent dels productes i fineses de 
Florència. Tot aquest seu esplendor no constitueix, si no, un reflex; no hi hagué en l'Art 
altra cosa que canvi d'escenari, una nova aportació de les riuades que han passat damunt 
del Laci, un altre sediment que la ciutat de l'Arno, magnificent i una, afegeix espontània 
al secular complicament de Roma.  

Roma, mercès al seu prestigi, prepara llavors l'expandiment complet; és d'allà 
estant que el Renaixement s'endinsa arreu d'Europa i que fins per l'Amèrica tan jove hi 
eixampla el camp d'acció; és des d'allà que per empalmaments i evolucions que no és 
hora de retreure, l'art de Florència es torna al pas dels segles el que en diem ara l'art 
modern; és Roma, en conseqüència, que una majoria poc amiga de remuntar fins a les 
causes, considera per molt de temps com ciutat mare d'escoles successives.  

I no obstant, fins i tot d'ençà que Roma impera, si les parets del Carmine, de Sta. 
Croce o la Novella poguessin explicar-se, si s'ajuntessin a llur cor la cúpula del Duomo i 
els batents del Baptisteri, les estàtues d'Or San Michele o les que avui s'estatgen al 
Bargello ¡quin sens fi de noms il·lustres sentiríem en la llista dels innúmers visitants! 
¡quants d'homes veuríem desfilar, que hem observat potser en isolament, ignorant o 
oblidant com feren llur escola d'uns llocs i unes imatges, que amb insistència envairen 
després llurs concepcions!  

La ciutat, doncs, que hem admirat és deu inestroncable d'energia i si a Roma, 
passiva quasi sempre, l'hem contemplada en esperit superbament ungida per la claror 
moradenca de la posta, Florència ens apareix amb fermesa dins d'un esclat de llum, com 
si fins i tot fossin efluvis del seu art tot l'atzur i tot l'or del seu migdia.  
 
Desembre de 1919.  
Coses d'Itàlia. Estampa d'en Octavi Viader. Segona Edició. Sant Feliu de Guíxols, 1925 
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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. 

 
                   
 
 



 Òpals (1924) 
 
 
Tinc una oda començada 
que no puc acabar mai 
 
   MARAGALL 
 
 
                  NOVILUNI 
 
En la greu solitud de mon jardí, 
es desclogué una rosa primicera. 
Jo plorava un amor, i ella em va dir 
gaia i gentil: “Un altre amor t’espera”. 
La rosa que ara enjoia mon jardí 
vol el meu cor que sigui la darrera. 
 
 
OFRENA 
 
Després de llargues absències 
plenes d’amorós neguit, 
mon cor et duu les essències 
dels enyors que hi han florit. 
 
* 
 
Les flor que jo t’ofreno són esblaimades; 
llurs perfums s’han mesclat amb els meus sospirs. 
Revifa-les, amor, amb les teves besades 
pures, flairoses com un pom de llirs. 
 
* 
 
Febril, jo t’enllaço i sento 
que d’inquietud tremoles 
guaitant, amb tristor silent, 
com somriu el sol ixent 
en el plor de les corol·les. 
I em preguntes amb recel: 
“El teu cor em serà fidel?” 
No és caprici del destí 
nostre amor, amada meva. 
Si et vaig trobar en mon camí, 
és que jo vers tu venia. 
Quan mon cor et vaig obrir, 
dolç, el teu em responia, 
i un lleu vel de serení  
en els teus ulls clars relluïa. 



Si mai el destí volgués 
rompre el llaç que nostre bes 
d’aquell dia féu etern, 
com les amors de Natura, 
també la nostra amor pura 
floriria en mig l’hivern. 
 
 
INICI 
 
Jo faria oir  
el càntic diví 
de vint primaveres, 
si jo sabés dir 
el que tu em digueres 
quan l’amor florí 
—pom de roses veres— 
en el teu llavi fi 
perfumant-me a mi. 
 
* 
 
“Sóc teva”, em vas dir sotmesa, 
desmaiats els teus ulls de flor. 
Jo vaig sentir la dolcesa 
de la teva veu amb amargor, 
i la teva bella faç encesa 
vaig arrosar amb el meu plor. 
Tu encara no l’has compresa 
aquella meva dolor. 
D’aleshores ençà, et besa 
mon llavi ardent amb puresa, 
com si et demanés perdó. 
 
* 
 
El marriment silenciós de l’ànima 
és el seu misteri més profund i greu. 
Jamai —cruel neguit— ma benamada, 
no podré dir-te’l meu. 
Ell fa de mon amor núvol sinistre 
que, daurat del ponent pel darrer flam, 
tot lliscant vers la nit muda, insondable 
amanyaga l’atzur i cova el llamp. 
I tu somrius a mon cor fatídic 
i et cremes, papallona, en el seu flam. 
Infantil, delitosa i confiada, 
en el teu somni d’atzur, no tems el llamp. 
Jo copso el bes d’amor 
que en el teu llavi exulta 



calmant mon desconhort, 
oh sol, que nimbes d’or 
el núvol que l’oculta! 
 
* 
 
Jo no em pregunto pas si em fa feliç 
o malaurat el teu amor; tan sols 
jo sé que t’amo i et vull amar. Així 
ma vida flota, com un somni dolç, 
per damunt de dolors i de ventures, 
vers el suprem encant de les altures. 
Tu, de mon cor, ja tot cendrós d’oblits, 
dona gentil, n’has fet sagrada pira; 
i quan els goigs per mi creia finits, 
com llu l’estel —celestial guspira— 
damunt el front agònic de les nits, 
en l’hivernal llangor dels meus sentits, 
serenament mon ànima delira. 
 
 
COMIAT 
 
Ella ha vist en els meus llavis un somrís, 
pàl·lid besllum d’un sol esborradís, 
embolcallat de boira ponentina. 
I veu mon mocador voladís 
donar l’últim adéu al seu encís. 
La llàgrima que ploro, l’endevina? 
 
* 
 
Jo estava trist. Els seus dits, com raigs de lluna 
que amanyaguen la nit, passaren lleus 
sobre mon front ombriu, i, a la seva carícia, 
s’esvaniren en llum els meus somnis greus. 
 
Era la cambra perfumada i tèbia, 
silenciosa d’un silenci dolç. 
Enllaçats, al bell fons de nostres ànimes, 
cercàvem solitud bo i sent tan sols. 
 
Del comiat en apropar-se l’hora, 
veig sospirar amb profund desconhort: 
“Per què no té el teu llavi la metzina 
que, en l’èxtasi d’un bes, doni la mort?” 
 
“La mort?”, repetí ella amb veu commosa, (commoguda?) 
el rostre il·luminat excelsament. 
I eren els seus ulls com dues perles negres 



que irisava, enigmàtic, el ponent. 
 
* 
 
Aquell seu bes apassionat 
una inefable angoixa m’ha deixat. 
 
Com més dolç és el llavi amat, 
més amargant el bes de comiat. 
 
Oh! quan serà que el pler diví  
d’aquella angoixa tornaré a sentir? 
 
 
 
RETORNS 
 
Si, per apaivagar mon mal d’absència, 
vers la teva beutat, que l’ànima m’encanta, 
retorno, de lluny, en ma amorosa ardència, 
ja et veig i et sento com una llum que canta. 
Els teus llavis em daran tendres besades 
i els teus ulls, la claror d’un bell solell. 
Hores de goig, quan ja segueu passades, 
us farà l’enyorança més preades. 
L’amor és el meu mal i el meu remei. 
 
* 
 
El resplendor balsàmic dels teus ulls 
apaivaga ma febre abrusadora 
quan jo vinc vora teu i tu m’aculls 
angelical, amb un somrís d’aurora. 
 
I els mots ardents que m’ha dictat l’amor 
en la dolça amarguesa de l’enyor 
—al·lucinats esclats dels meus delirs—  
s’esfumen en silencis i en sospirs. 
 
 
* 
 
A través la ufanor de la parra, 
es filtra el sol en auris regalims, 
i, sota els pàmpols verds, fibla l’abella 
l’entranya lluminosa dels raïms. 
 
Així es filtrà en ma vida el teu amor; 
i així, oh benamada, el teu record, 
bo i omplint-lo de joia, em fibla el cor 



sota l’ala defallida de l’enyor. 
 
* 
 
Mon amor lluirà, divina espurna, 
més enllà de la mort, amada meva. 
Si, a un sol dels seus ensomnis, la nocturna 
infinitud li cal, oh! com podria 
cabre tot ell en l’estretor d’una urna? 
 
* 
 
Mentre en els meus braços jo t’estrenyo, vençuda, 
trèmol el llavi, sospirant d’amor, 
bo i sentint, vora el meu, glatir el teu cor, 
no sé per què m’apar que t’he perduda, 
i als ulls em vénen llàgrimes d’enyor. 
 
* 
 
Véns com estrella efímera que passa 
ratllant d’argent el vel de la nit bruna, 
i, en la meva ànima enyorosa i lassa, 
deixes un lleu desmai de clar de lluna. 
 
Fes-lo sagnar entre les teves dents de vori, 
mon llavi que, ardorós, al teu s’acosta, 
i que el meu bes de comiat es mori 
com un jorn gris entre carmins de posta. 
 
* 
 
Com el sol ixent l’alosa, 
en veure’m, cantes joiosa, 
i jo, amor, t’escolto atent. 
Quantes cançons t’he cantades, 
—roses d’enyor— que, esfullades 
se les ha endut el vent! 
 
* 
 
Jo canto, lliure, mon cant 
damunt l’alterosa serra, 
i em responen cel i terra 
com respon, clara, exultant, 
una mare a son infant. 
 
Als cims on les tempestes es congrien, 
frueix mon cor una infinita pau. 
En les altures on les àligues nien, 



sentir-me humil i fervorós em plau. 
 
Si jo en davall, és sols per a besar-te 
com es besen les cimes i l’atzur; 
perquè els meus ulls et diguin, en mirar-te, 
que és mon amor, alhora, ferm i pur. 
 
Aprés, a cantar mon cant 
jo m’entorno dalt de la serra, 
i em responen cel i terra 
com respon, clara, exultant, 
una mare a son infant. 
 
 
SOLEDATS 
 
Brilla, de l’alba en el somriure clar, 
l’augusta humilitat de les estrelles; 
l’ala blava del vent rissa la mar, 
espill vernal de resplendors novelles. 
La porta secular de la masia 
s’obre amatent al bell esclat del dia; 
es velen d’or les llunyedanes comes, 
i l’aviram per l’era s’esbarria 
com un delir de crestes i de plomes 
Entona l’ocellada un cant joliu. 
La garsa, amb vol feixuc, ix del seu niu 
que es gronxa al cim d’una alba vora el riu. 
La font humil desgrana el seu rosari 
—d’argent translúcid degotall sonor— 
En mig l’herbei, l’insecte solitari 
irisen regalims d’alta claror. 
 
Bosc endins, un pastor em dóna el bon dia 
en veure’m avançar per entre abrulls. 
Plora la solitud en els meus ulls, 
i en els seus ulls la solitud somnia 
No l’enutgen els teus vents, oh Primavera, 
ni les teves pluges tampoc: 
ell sap que li duran la rosa vera, 
les roselles de foc; 
ell sap que fruirà, amb deler infantil, 
de la gràcia florida de l’abril. 
El seu cor, enamorat de la teva llum clara, 
del teu somrís darrer somriu encara. 
 
* 
 
Al fons de l’horitzó la posta sagna, 
del desmaiat atzur ferida magna 



que, pietosa, embolcarà la nit 
amb vels d’ombra i d’oblit. 
Les llunyanies d’or, com lleu polsina, 
floten amb languidesa evanescent. 
I l’àngelus s’esfulla —flor divina— 
sobre la vall silent. 
És en aquestes hores d’agonia 
de terra i cel, quan jo l’enyoro més. 
Ai làs! Ella mon ànima endolcia 
amb mel perfumada de son bes. 
Mes, ara que és absent, m’apar sentir 
que es va morint quelcom d’ella i de mi. 
 
* 
 
És un d’aquests instants de desolada 
solitud que jo sento ma benamada 
més que mai a prop meu, més que mai lluny; 
ombra subtil que, a penes l’he encalçada, 
com aigua esquiva, entre els meus dits s’emuny. 
Serà meva algun dia, tota meva? 
Aqueixa ànsia febril la pau em lleva; 
i, temorenc que dins mon cor avenci 
el negui, com un corc mai sadollat, 
jo deix que mon ardent desig s’agenci 
de somnis d’infinita voluptat. 
Potser em diria el mot tan desitjat 
el silenci, company de soledat; 
mes jo no goso interrogar el silenci 
que mon plant enyorívol ha torbat. 
 
* 
 
Per què jo desitjaria 
que es fes carn el seu record, 
quan l’ànima la somnia 
entre boirines d’enyor? 
Així, en arribar el dia 
que la veig, jo tinc al cor 
una albada d’alegria 
i un crepuscle de dolor. 
Aleshores, jo diria 
que l’amo amb un doble amor. 
 
* 
 
De la nit lassa al sibil·lí conjur, 
es fa miracle de la llum naixent. 
Càndida, es deixondeix a l’orient, 
sota un dosser d’immaculat atzur, 



embolcada amb mirífics vels, l’aurora, 
verge que el sol, luxuriant, desflora 
 
I ma llàntia, envejada dels estels, 
perquè, pensant amb tu, a sa llum d’or, 
es desclou el llir blanc del meu amor 
en el silenci august de terra i cels; 
ma llàntia, que també, com jo, sospira 
per l’alta nit, beatament expira. 
 
* 
 
En els cims llunyans, les primeres neus. 
En el meu jardí, les darreres roses... 
Els crepuscles breus; 
les albes, ploroses, 
i un hàlit de neus 
que marceix les roses... 
Benamada absent! Els ensomnis meus 
volen vers la teva llum, com un vol d’aloses 
 
* 
 
En la tardorenca pau, 
jo sent la fulla que cau 
i el rierol que mormola, 
i veig que es vela el cel blau 
i que l’oronell s’envola. 
 
Ella florí en aquest temps, 
de mon jardí rosa vera, 
donant als meus crisantems, 
amb els seus encants suprems, 
els goig de la primavera 
 
* 
 
En la dolça llangor de la vesprada, 
la campana cantava al primer estel. 
Tot amarat d’aquella pau sagrada, 
lluny d’ella, tremolós d’un cast anhel, 
al llavi m’ha florit una besada, 
oració d’amor informulada. 
 
* 
 
Es desclouen al cel, com flors novelles, 
pàl·lidament llunyanes les estrelles. 
Esmorteeix la fulgidesa llur 
l’esguard estàtic de la lluna plena 



velant d’argent la immensitat serena 
del seu palau d’atzur. 
 
Amada meva, 
si tu fossis prop meu, jo fruiria, 
embriac de l’aroma dels teus rulls, 
l’encantament de dues meravelles: 
en el teu llavi, els sospirs de les estrelles 
i el somni de la lluna en els teus ulls. 
 
* 
 
Vent de tempesta. Morta l’estelada. 
Entre núvols, la lluna esgarrifada 
de llurs negrors erràtiques. El far, 
damunt l’altiu penyal, amb ulls de febre, 
impàvid, escrutant en la tenebra,  
la solitud del mar. 
Jo tanco ma finestra a la foscor 
del mar i el cel, i encén el meu enyor 
la flama pura 
del teu sagrat record. 
En la serena llum evocadora, 
de genollons mon ànima t’adora 
amb íntim tremolor, 
mentre estremeixen el silenci alhora 
el clam de l’ona i el retruny del tro. 
Mes, en ma nit claríssima i sonora, 
un eco agònic d’alta mar hi plora. 
 
* 
Les muntanyes ingents, dominadores, 
solemnials, cimegen en l’atzur. 
En mon camí, sens cura de les hores, 
corprès, a contemplar-les jo m’aturo. 
 
Són aqueixes muntanyes tan serenes 
que l’ull, absort, com transparents les veu. 
Per damunt la blavor de llurs carenes, 
als cims més alts, tot dorm sota la neu. 
 
Aureolada d’un besllum eteri, 
voltant la vall, com un cinyell d’argent, 
la serralada altívola, imponent, 
és el mur gegantí d’un asceteri 
on jo em deleixo per l’amada absent. 
 
 
FIORETTI 
 



Vestit amb hàbit franciscà, 
va mon amor terres enllà, 
a son enyor cercant consol. 
Quan en retorni, portarà 
un lliri blanc per son altar, 
llàntia de neu amb flam de sol. 
 
* 
 
Mon amor, dels vells camins 
en els tapits maragdins, 
deixa rastres dels robins 
que degoten ses ferides. 
En venir la nit, als cels 
albira rastres d’estels, 
d’altres dolors més cruels 
en llum eterna florides. 
I demana, jorns enters, 
mon amor, amb precs sincers, 
a pedruscalls i esbarzers 
que enfondeixin ses ferides. 
 
* 
 
El meu amor, fraternalment, 
parla als ocells, al sol, a l’aigua. 
Responen tots fraternalment 
a la dolçor de ses paraules. 
Mes mon amor es va fonent 
d’enyorament 
de la seva ànima germana. 
 
* 
 
En l’aigua d’un xaragall, 
serenament atzurada, 
veu mon amor, per l’estrall 
del dol, sa faç transmutada. 
 
Les colors són defallides; 
mes l’esguard és dolç i pur. 
Així, entre flors marcides, 
en el corrent reflectides, 
clareja, límpid, l’atzur. 
 
* 
 
Una coloma escoterida 
a mon amor s’és atansat 
parrupejant amorosida. 



Mes ai! de sobte s’ha envolat 
vers sa companya que la crida. 
I mon amor ha sanglotat. 
 
* 
 
El meu amor que s’enyora, 
s’és assegut a la vora 
d’una font clara i sonora 
que ell no sap si canta o plora. 
El meu amor, tot commós, 
a la font diu ses dolors. 
Copsa la font els seus plors 
i ploren, ploren tots dos. 
 
* 
 
El meu amor tenia set. 
La seva font era llunyana. 
Un rajolí d’atzur al cel 
va demanar amb tota l’ànima; 
un rajolí d’atzur tan pur 
com el mirar de l’estimada. 
I el cel —misteri de dolor— 
li respongué amb un doll de ll’agrimes. 
 
* 
 
Devora un roure centenari, 
mon  amor, trist i solitari, 
llargues estones ha romàs. 
I, compadit de son desfici, 
l’arbre gegant, vers son cilici, 
amb gest clement, allarga un braç. 
Mes mon amor, gojós de viure 
per sa estimada, amb lleu somriure, 
guaita el vell arbre com abstret, 
i, refusant la seva ofrena, 
es lliga, amb actitud serena, 
l’aspre cilici més estret. 
 
* 
 
Mon amor, esbalaït, 
en un obscur viarany, 
ha vist la flor de l’oblit 
que el mirava amb ull marcit. 
Mes, defugint el parany, 
amatent, ell ha seguit 
el seu camí amb més afany; 



perquè la flor de l’oblit 
sols guareix l’amor florit 
en tija de desengany. 
 
* 
 
La vespral meravella 
ígnies roses apomella 
en estanys, cims i celatges, 
i s’apaga la rosella, 
i un rou opalí enjoiella 
les corol·les i els herbatges. 
 
Sol i vern, en la fosques 
Quan tot, en l’àuria agonia 
del jorn, amb el cel somnia, 
mon amor, soliu, contempla 
la lluna trista, a orient, 
com llàntia que, obscurament, 
lluu en la soledat d’un temple. 
 
* 
 
Diu, en la nit, mon amor: 
“Vosaltres, estrelles d’or, 
sou les llànties que guieu 
els meus passos, tan piadoses, 
que el camí m’enllumeneu 
sens projectar-hi mon ombra.” 
 
* 
 
I així cantava el meu amor: 
“Del jorn finit tan sols record 
l’esclat de l’alba virginal; 
dos papallons vibrant d’amor 
en el deliri migdial; 
de l’estanyol el dolç esguard 
ple de cel pàl·lid cap al tard, 
i el condormir-se d’una flor 
al bes de l’astre moridor.” 
 
* 
 
Sol i vern, en la fosquesa, 
va caminant l’amor meu, 
que, adelerat, ce 
un hàlit de mort; 
rca arreu 
un llir color de puresa. 



No espera pas la claror 
del jorn. Té l’ànima encesa 
del foc sagrat que el consumeix, 
i no li cal altra llum. 
La nit, que apaga el color, 
fa més intens el perfum. 
 
* 
 
La tardor, marcint-se, 
diu a mon amor: 
“El meu vel esquinça 
un hàlit de mort; 
el meu vel mirífic 
de púrpura i or”. 
“Àdhuc sent més minsa 
sa trama, oh tardor! 
mon vel no s’esquinça 
—respon mon amor.— 
Mon vel és d’ensomnis 
eterns com la mort”. 
 
* 
 
I amb accent diví, 
una veu esclata: 
“De l’amor nasquí, 
i és l’amor qui em mata. 
M’és tan dolç morir!”. 
 
* 
 
No sap el meu amor 
—qui li diria?— 
si és èxtasi l’enyor 
o és agonia. 
 



 MÉS ENLLÀ (1921-1925) 
 
 
FRATERNAL OFRENA 
A LA MEMÒRIA DE 
 
RITA SALA I ALBERT 
ÀNIMA TENDRA, NOBLE, ENTUSIASTA 
 
 
FERVORS 
 
Ma barque glisse dans le rêve. 
   SAMAIN 
 
Goig del gener: 
flors d’ametller, 
verdors novelles, 
núvols de lli, 
postes d’or fi, 
clares estrelles. 
 
 
VIDA! 
 
S’obren al sol, de l’ametller les flors, 
que, en l’ambient atzurat, són com estrelles. 
Sonorament s’hi endinsen les abelles 
amb la delícia dels novells amors. 
 
Oh vida, que, amb els teus ulls encisadors, 
els meus enflores d’albes meravelles! 
Plors i somriures, màgica, aparelles 
i a l’hivern dónes primaverals dolçors. 
 
Mon sol ponent s’abriva als teus encants, 
i dintre el pit, em brunz un eixam d’or. 
Oh vida que així fas, dels vells, infants! 
 
Al foc dels teus esguards luxuriants, 
reneix el que hi havia en mi de mort, 
i un ametller florit esdevé mon cor. 
 
 
Veig, de cara a la posta, un vell jardí, 
pàl·lid de solitud, i un llir d’argent 
que s’hi desclou, a l’ombra, excelsament, 
i tot l’embauma amb son alè diví. 
 
 
 



L’ENCÍS 
 
De sos ulls blaus la serenor divina, 
com altre temps, encisa mon esguard. 
Així el repòs de l’aigua cristal·lina 
encanta el pàl·lid cel de cap al tard 
 
La seva ànima, estrella diamantina, 
hi resplendeix amb pura albor de nard; 
i mon cor las, migrant-se, hi endevina 
el bell amor que defugí covard. 
 
Com flam de ciri dintre un raig de sol, 
defalleix mon esguard enfront del seu, 
que és, per mi, deu suprema de consol. 
 
Res no em guarí de ma enyorança greu 
d’ençà que va mancar-me el dolç encant, 
l’alta claror de son esguard d’infant. 
 
 
FIDELITAT 
 
“T’estimo com mai —son llavi pur m’ha dit,  
lleument, tal un ressò en la llunyania— 
debades cerco el pietós oblit 
que de tota dolor en guariria.” 
 
S’ha esvaïda l’angoixa de mon pit 
oint d’aqueixa veu la melodia 
íntima, evocadora, i he sentit 
esclatar dintre mi llums d’alegria. 
 
“T’estimo —ha repetit el bell amor— 
Digues que el vols, i et donaré mon cor; 
digues la vull, i et donaré ma vida.” 
 
Oh amor d’un dia, amor fidel i clar! 
Jo et respondria, si sabés trobar 
un mot prou pur i de dolçor infinita. 
 
 
EL BES 
 
Foll d’un desig que sols l’amor fa digne, 
cenyí mon braç sa filial nuesa, 
com serp que s’enrosqués al coll d’un cigne 
per a fruir-ne l’alba nitidesa. 
 
En els seus ulls, clarejà un esguard benigne, 



sereníssim besllum de la seva puresa, 
i sobre el llavi el dit, fent un lleu signe, 
em digué, amb inefable gentilesa: 
 
“Besa la flor, de son perfum avara, 
que, fidel, l’ha servat per tu fins ara. 
Dóna’m l’encantament del primer bes 
 
El ver enllaç dels cors el bes segella; 
que una anella s’uneix a una altra anella 
—captiva i lliure— per un punt només.” 
 
Veig volar un papalló —llum en la llum— 
a l’entorn de la llàntia resplendent 
que l’atrau, l’embolcalla i el consumeix. 
I veig morir la flama al bes del vent. 
 
 
LA FLOR MARCIDA 
 
Si em dones la flor marcida de ton pit, 
la llàntia et donaré que em guiaria 
en el camí que ambdós hem fet de dia, 
i que, ara, faré sol de bella nit. 
 
Ma llàntia vetllarà, prop del teu llit, 
ton somni virginal, amada meva, 
mentre, en la fosca, jo aniré fent via 
amb la mirada ardent vers l’infinit. 
 
Ofrenaré la teva flor a les estrelles 
i clara esdevindrà i tendra com elles, 
imatge terrenal del flam que hi lluu. 
 
I, si dorms quan joiosa apunti l’alba, 
sens desvetllar-te, amb mà trèmula i balba, 
vindré a posar-la sobre el teu pit nu. 
 
 
Veig expirar una tendra passionera 
que un vent dels cims, geliu, ha colltorçat. 
I en el cor nu d’aqueixa passionera 
veig que sagna mon cor martiritzat. 
 
 
NON OMNIS MORIAR 
 
Avarament, li ha anat llevant la mort 
de les galtes les roses delicades, 
les violes i els llirs de les mirades 



i del front clar la meravella d’or. 
 
Oh pàl·lida despulla d’un tresor 
d’altes virtuts i de beutats gemades! 
Quan, de la mort entre les mans glaçades, 
ha deixat de glatir el seu tendre cor. 
 
jo he oberta la finestra de sa cambra 
a la llum dels estels, fèrvida i muda, 
que suaument ja ungit el seu rostre d’ambre. 
 
I aleshores l’he vista —flor caiguda, 
mes de tota dolor per sempre lliure— 
a través de mes llàgrimes somriure. 
 
 
TURRIS IMMACULATA 
 
I 
 
La meva set de tu, que, nit i dia, 
d’ençà que ja no et veig, ma vida obaga 
abrusa, sols l’ensomni l’apaivaga. 
L’ensomni, on el meu cor es refugia 
 
per adorar-te candorosa i pia, 
m’és dolç com l’ombra a la mirada vaga 
de l’au de nit, que el brill del sol apaga. 
I jo, sens treva, somniar voldria. 
 
Ai las! en els meus instants d’enyor sens nombre, 
mon cor anhela la nocturna pau. 
Si jo pogués bastir un immens palau 
 
amb pols d’estrelles en l’abisme de l’ombra, 
hi viuríem tots dos en plenitud 
d’amor, com si no haguéssim mai viscut... 
 
II 
De la vida la tràgica complanta 
fóra com lleu ressò que es dissipés, 
i oiríem un llavi ignot que ens canta 
un cant més dolç que nostre primer bes 
 
Veuríem, com aurora sacrosanta, 
l’insondable misteri del No-res, 
i de l’oblit total l’ona geganta 
ens bressaria per a sempre més. 
 
Ombres ambdós, sense records ni afanys, 



que fan del viure un paorós infern; 
insensibles al greu rodar dels anys, 
 
en nostre sojorn quiet i solitari, 
desgranaríem, com diví rosari, 
de dos silencis el col·loqui etern. 
 
 
Veig claror d’alba a l’orient obac, 
que l’esperit estàtic m’enllumena. 
Veig flotar, en la penombra de mon llac, 
d’un cigne blanc la majestat serena. 
 
 
ORIETUR STELLA 
 
He anat seguint, pels viaranys del dia, 
els tres passos del sol, i, esmaperdut, 
m’assec prop d’una font que, amb melangia, 
canta, trèmula, un cant de solitud. 
 
T’he cercat de la vall en l’alegria, 
dels cims en la feresta quietud; 
i enlloc no t’he trobat, amada meva. 
És que els meus ulls per sempre t’han perdut? 
 
En gran silenci, va adormint-se el bosc, 
i la claror serena del ponent 
se’m filtra ànima endins beatament. 
 
Jo et començo a veure ara, en fer-se fosc; 
ara que el brill sagrat dels primer estel 
els meus ulls amara de dolçors de cel. 
 
 
DOLOR 
 
La teva veu, d’una dolcesa singular, 
en el silenci nocturnal em crida; 
i, com el clar de lluna sobre el mar, 
brillen els teus ulls en la foscor infinita. 
 
Un rostre pàl·lid de claror estel·lar 
m’ha deixat la teva ombra beneïda. 
Tot seguint-lo, camino jo a l’atzar, 
guiada per la mort la meva vida. 
 
Viuré enyorant-te perquè visquis tu. 
És ton record el sol estel que lluu 
en la nit de mon ànima retuda. 



 
Jo seré avar de ma dolor aguda, 
puix el meu cor em diu que, si algun dia 
la perdés, amor meva, a tu et perdria. 
 
 
LUCTA MEA 
 
La nit es mostra, a mon esguard febrós, 
nua, fulgent, d’una beutat suprema; 
cenyit el front d’una àuria diadema 
irisada de místiques lluïssors. 
 
Jo espero l’amat somriure candorós, 
i mon deler un greu neguit extrema... 
De sobte, s’enfosqueix la nit, emblema 
de mes inquietuds i mes tristors. 
 
I albir, en la tenebra desolada, 
com un besllum astral, lleu, imprecís, 
el rostre angèlic de ma benamada. 
 
Mes no gaudiré pas tot el seu encís. 
He dubtat! I mon dubte li ha posada 
una ombra de silenci en el somrís. 
 
 
CREDO 
 
Aquesta nit, que a l’èxtasi convida, 
trèmula del prodigi sideral 
—de llessamins de llum casta florida— 
sonora d’un silenci divinal, 
 
dels teus llavis, delícia de ma vida, 
jo respiro el perfum celestial, 
i, assedegat, com flor esmorteïda, 
bec en els teus ulls un rou primaveral. 
 
De la claror dels teus els meus ulls són clars, 
i el teu somrís mon ànima enllumena. 
Meva i jo teu! Sols en la nit serena! 
 
Ungirà la celístia nostre enllaç. 
Del teu excels amor jo em sento digne, 
verge d’ulls blaus i de blancor de cigne. 
 
 
Bressa mon cor, amb ritme dolç encara, 
l’ona blava, sonora d’infinit; 



bressa mon cor, com bressa al fill la mare, 
com bressa el niu el branquilló florit, 
com bressa el mar el somni de la nit. 
 
 
LA MORT BLANCA 
 
Com flor novella d’ametller que es bada 
de l’aspre hivern en la tristor sens fi, 
jo he vist  la Mort, de blanc tota abillada, 
sorgir dels esbarzers de mon camí. 
 
D’estels, que foren llàgrimes, ornada, 
càndidament somreia el greu Destí. 
Era la Vella eixuta i esblaimada, 
rejovenida, que em cercava a mi 
 
Mig closos els seus ulls somniadors, 
irisats d’albes dels més purs amors, 
m’ha dit amb veu de virginal dolçor:  
 
“Per mi, tu esdevindràs alhora pur  
i fecund, com la Terra i com l’Atzur. 
No és aquest goig el que el teu cor fretura? 
 

 
 

ASCENSIÓ 
 
 
  † A JULI GARRETA 
 
Je suis hanté. L’Azur! l’Azur! l’Azur! l’Azur! 
 
              MALLARMÉ 
 
 
............................................è natura 
ch’ al sommo pinge noi di collo in collo. 
 
     DANT 
 
 
 
El jorn reneix i albir 
el pàl·lid cementiri 
en mig la vall florida. 
Com un perfum de llir, 
me’n ve un suau sospir 
i una veu dolça em crida. 
 
Del Més-enllà silent 



l’excels encantament 
el meu delit aviva. 
Sobre ma faç ardent 
el teu alè pur jo sento, 
la meva morta viva. 
 
 
CANÇONS DE L’OMBRA 
 
En la límpida glòria de l’atzur, 
culmina, amb son perfil ardit i pur, 
 
tot despullant-se de son vel de dol, 
l’alta muntanya que aurifica el sol. 
 
Camins enriolats de llum naixent 
que meneu a l'altura resplendent 
 
si del bell jorn a la carícia d’or 
no heu perdut de les ombres el record, 
 
digueu-me les complantes de la nit, 
que vosaltres, suara, haveu sentit. 
 
Cançons de l’ombra en llur tristor sublims! 
Jo vull cantar-les tot pujant als cims. 
 
 
EVOCACIONS 
 
Místics amors dels cims i les estrelles, 
que, en el silenci estàtic de l’atzur, 
enjoien el front greu de la muntanya 
i, amb llurs fulgors, li signen cel amunt... 
 
Secrets amors dels cims i de la boira, 
que, esfumant-se en les altes solituds, 
duu el somni virginal de la muntanya, 
entre aromes i càntics, cel amunt... 
 
Ardents amors dels cims i de mon ànima, 
que, en el jorn clar, meravellós de llum, 
vibrant del bes sonor de la muntanya, 
se’n vola, au sobirana, cel amunt... 
 
 
VISIÓ 
 
En batre l’oratjol ses ales lleus, 
deixen el port, frisosos d’horitzons, 



els grans navilis que, a l’atzar del vent, 
tot oblidant, en llur encantament, 
passades malaurances, 
fan via vers les aigües d’altres mons, 
blaves d’il·lusions 
i verdes d’esperances. 

 
* 
 
El mar, del temporal convalescent, 
mostra blavors de puritat prístina, 
i en son mirall clarífic i silent, 
es reflexa el vol blanc de la gavina. 
Oberta l’ala al sospirar del vent, 
llisquen les barques, albes papallones, 
i, en defallir l’oreig sobtadament, 
els rems compassats broden les ones 
de lluminós argent. 
 
Tes calmes són amors d’abisme i altura, 
mar sereníssim d’horitzons llunyans. 
Òscul de pau, l’esclat del cel fulgura 
en el teu safir, encès de diamants. 
Oh si pogués fruir l’ànima meva 
del teu repòs damunt l’avenc obscur! 
Les pures neus que als cims l’hivern congria 
també m’encisen amb la calma llur. 
Com tu, resplendeixen a la llum del dia; 
mes elles ni emmirallen pas l’atzur. 
 
 
REPÒS 
 
Un bosc ombriu de sanitoses flaires; 
una font clara que en l’herbei s’esmuny; 
càntics d’ocells, serenitat dels aires; 
el mar quiet, guspirejant al lluny. 
 
Rostos amunt, en la bavor del dia, 
sola entre pins, blanqueja una masia, 
i, de la llum novella al viu encant, 
bo i essent vella, riu com un infant. 
 
Jo passaré prop teu, hospitalària 
masia, sens que em vulgui deturar. 
Tu vius, com jo, una vida solitària; 
mes ma pau jo la cerco més enllà. 
 
 
CAPVESPRE 



 
A l’hora baixa, augustament serena, 
plau-me la solitud dels alts camins 
ondulants en la pau de la carena 
que aroma l’hàlit vespral dels pins. 
El dia defalleix. Jo sento l’ocella 
que apel·la neguitosa sa parella 
a la profunda quietud del bosc; 
i, al lluny, veig una estrella 
com llàgrima d’enyor en la parella 
de l’horitzó, suara encès, ja fosc. 
Del sanglotar de l’au el novell dia 
farà una delitosa melodia; 
i la nit, esmunyint-se per l’arcada 
fulgent de l’estelada, 
retrobarà el somriure de l’albada. 
 
Quan deixareu passar un raig d’alegria, 
espesses boires de la vida meva? 
Plora mon cor al trist adéu del dia; 
mes jo sento, al bell fons de ma recança, 
fluir —dolç tremolor— la inexhaurible, 
consoladora deu de l’Esperança, 
com doll de pietat de l’Impossible. 
 
 
NOCTURN 
I 
 
Febles guspires els primers estels, 
del flamareig aurífic de la posat, 
van escampant-se en la blavor dels cels 
mentre la nit tàcitament s’acosta. 
 
Els raigs del quart creixent —nacrines mans—  (nacrades mans?) 
penetren, amb secreta gelosia, 
les ombres que embolcallen monts i plans 
i, avares, celen els joiells del dia. 
 
Recolzat en un tou coixí de molsa, 
contemplo l’esplendor de l’infinit, 
i un bell ensomni em fa la vida dolça 
de totes les dolceses de la nit. 
 
 
II 
 
Febrós dels sideral encantament, 
en la nocturna quietud, jo sento 
 



que, amb amorosa veu, la terra em crida 
de mon somni de cel engelosida. 
 
Oh terra, font de joia i font de plor! 
Oh terra embolcallada de foscor! 
 
Deixa que mon esperit se’n voli al cel 
per veure’t, d’allà estant, com un estel, 
 
i al·lucinat pel teu somrís d’amor 
et digui: “Oh mare meva, jo t’adoro!”  
 
 
L’ENIGMA D’OR 
 
Aqueix enigma d’or, que lluu suau 
del firmament en la serena pau, 
exalta la meva ànima i l’aterra... 
 
Jo us amo, llunyans estels, 
tant si sou plor dels cels 
com somnis de la terra. 
 
Aquest amor, ensems joia i dolor, 
que fa d’un somni l’ànima d’un plor, 
a mon cor cada volta més s’aferra... 
 
Ell fon, en grans anhels, 
les llàgrimes dels cels 
i els somnis de la terra. 
 
* 
 
Jo us veig més altes del que sou, estrelles, 
ulls somiosos de fulgor eteri, 
badats eternament en la tenebra 
que us atrau, com als meus, amb son misteri. 
 
En el cel de mon cor, també hi ha estrelles 
—eixam d’ensomnis i delers fecunds— 
com vosaltres puríssimes i belles. 
Així mon cor, dels dolors profunds 
l’ombra no tem, perquè l’enjoien ells. 
 
Cada nit són més altes les meves estrelles 
 
 
DESTINS 
 
   † A  A. Gonzáles-Blanco 



 
I 
 
—Terrible angoixa! Basardosa penombra! 
Jo sento que el cor m’estreny una mà d’ombra 
més negre que la nit. 
 
—Jo vinc... 
—Tu aquí? 
 
—...on tu has vingut per oblidar-me a mi. 
—Del teu record mon ànima és captiva, 
i, dins mi, hi ha d’amor una deu viva. 
—El teu amor prodigues; mes ningú 
mai no t’ha posseït del tot... 
 
—Ni tu? 
 
—Fou nostre amor, oh trista recordança! 
un infinit deler sense esperança, 
àlber esponerós, mes sens fruit, 
foc sideral que es mor errant pel buit, 
bell somni en dues ombres meitadat, 
ertes sobre un calvari desolat. 
—El tritlleig dels estels diu a la nit 
adolorida: “Oblit! oblit! oblit!” 
—Tu, malaurat, el cercaràs debades; 
sempre hi haurà en les teves mes petjades. 
Jo sóc l’aurora que, amb son bell florir, 
et fa reviure quan et sents morir. 
Sóc la llum pura dels estels sens nombre 
que dóna somnis d’infinit a l’ombra. 
Sóc el blau del cel, del mar i de les cimes. 
Sóc tot això que t’encanta i que tu estimes. 
—La teva vida fou ma vida. 
 
—Ja no ho és 
Ara, per tu, sóc un record només. 
—Jo sempre t’amaré. 
 
—Com? 
—No ho sé dir. 
 
—Tu estimaràs l’absent...; no pas a mi. 
Del plor de milers d’ulls, s’ha fet l’atzur 
del llac on ara em banyo, esperit pur, 
aponcellat d’amors, nu de tot vel, 
sota l’esguard immaculat del cel. 
I jo he abandonat, per tu, el repòs 
de mon llac dolçament silenciós. 



—Ombra estimada, deixa’m lliure el cor! 
—Oh la por de morir abans de la mort! 
—Lluen encara les estrelles? 
 
—No; 
 
ja s’apaguen en deixar-les jo. 
—La nit és, doncs total? 
 
—No; l’enllumena 
 
de mon amor la resplendor serena. 
—Jo vull besar la mà que m’oprimeix 
el cor! Jo sento que ma nit fineix. 
Oh, com t’enyoro, aurora de ma vida, 
tota d’ensomnis virginals florida! 
 
II 
 
“Jo he tingut tot el que mon cor volia, 
oh Nit! oh dolça Nit —diu una veu— 
tan sols el goig del goig jo no tenia. 
Rosa entre espines, fou mon goig tan breu! 
Mon goig! Damunt l’ombrívola corol·la, 
brilla un vel de rosada iridiscent, 
que de l’oreig al bes suau tremola 
i llisca i cau, deixant pàl·lida i sola 
la flor que esmorteeix l’enyorament. 
Els amors que lluïren de ma vida 
en la foscor, com flams celestials, 
esdevingueren, ma il·lusió esvanida, 
vagues fosforescències espectrals. 
D’un sol d’aquest amors, que m’encisava 
—mon ànima el seguí tothora esclava 
sens preguntar-li mai on la menava, 
àdhuc tement que fóra vers l’abisme— 
me n’he penedit sempre com d’un crim. 
Pots deslliurar-me’n tu del seu record? 
I una altra veu respon de l’infinit: 
“L’amor no peca mai, si és ver amor. 
Ho fou el teu?” —“No tens tu el bàlsam, Nit, 
que guareix del dubte el greu neguit?” 
 
Lívid llampec, com un esguard de febre, 
ratlla tot d’una el gran abisme silent; 
s’estremeix ressonant la tenebra 
i la nit torna a cloure’s tristament. 
 
III 
 



L’ànima verge que, en l’amor fiada, 
d’un llavi ardent copsà, en l’hora fatal, 
la delirant i efímera besada, 
ara, en la nit, espera desolada 
de la mort el bes fred, però eternal. 
I exclama: “Un dit misteriós em signa 
del fúlgid Més-enllà els encants sublims. 
Jo vull morir cantant, com mor el cigne; 
mes no en l’estany ombrívol, sinó als cims, 
pel firmament en flor cobricelada,  
de pau ungits els meus dolors cruels. 
Jo vull ésser per sempre sepultada, 
amb un vel de celístia amortallada, 
en un fossar d’atzur entre els estels. 
 
IV 
 
Torba la nit una aspra veu que clama 
contra el plant, contra el plor iradament. 
“Oh cors —diu— que gireu entorn la flama 
del dolor que afebleix i fa impotent! 
També jo tinguí l’ànima afligida; 
mes s’ha tancat la cruel ferida, 
i ja no entelen els meus esguards els plors. 
Oneja l’oriflama de la vida 
damunt les cendres dels meus vells dolors. 
Ara, és llum això que fou tètrica obaga; 
ara, mon viure és un esforç serè; 
i jo la vida adoro quan m’afalaga 
voluptuosa i, quan em puny, també.” 
 
Del més profund de la nit callada, 
respon una altra veu solemnial: 
“Qui gosa dir torbant ma pau sagrada, 
que les flors del dolor són les flors del mal?” 
I damunt les tenebres que sangloten 
—oh gloriós infantament d’un sol! — 
els ulls innúmers de l’atzur degoten 
pietosa rosada de consol. 
 
I un cor de veus immaculades sospira 
en la pau de la nit vibrant d’estels: 
“Tot dolor és pàl·lida guspira 
d’un foc sagrat que crema enllà dels cels. 
Cau a la terra per virtut divina, 
i al cor humà penetra fondament; 
llavor fecunda, dintre d’ell germina, 
reflorint-hi en amor eternalment. 
 
Pobra ànima que veieres, 



amb encís, les passatgeres 
filles del sol, que s’enduu 
el vent, com vanes quimeres, 
nostres castes primaveres 
no floreixen pas per a tu. 
En nostra quietud serena, 
l’obscuritat ens somriu; 
la nit fa olor de berbena 
i té tebior de niu. 
Si altres veus canten el dia 
quan neix, quan triomfa i quan mor, 
és la nostra lletania 
per l’etern misteri d’or. 
 
Roses de nostre estiu que el sol marcia, 
sou ara, per nosaltres, sols perfum. 
El torb vertiginós que ens cegà un dia 
s’ha trasmudat en espiral de llum. 
La nostra ànima, alosa de la nit, 
s’enlaira, ombra a través, vers l’infinit. 
Com ,és amunt, més resplendeix sa via. 
L’espera el gran No-res? Ella no el tem. 
Si el Més-enllà fos buit, l’emplenaria 
de son dolor abrandat d’amor suprem.” 
 
 
HARMONIES 
 
DE SOLITARI A SOLITARI 
 
   † A FERRAN MARISTANY 
 
 
IONE. — There is a sense of words upon mine ear. 
PANTHEA. — An universal sound like words: oh, list! 
 
                         SHELLEY 
 
 
 
OH ETERN SILENCIÓS 
 
Jo sento la teva veu que em parla a totes hores: 
em parla quan el dia resulta esplendorós; 
em parla quan la nit destil·la suaus dolçors; 
em parla quan al cel floreixen les aurores. 
 
Però jo sento, ensems, un cor de veus sonores, 
que entona, dintre mi, un himne gloriós, 
vibrant d’entusiasmes, d’anhels i de fervors, 



essències de mon ànima vitals, triomfadores. 
 
D’aqueixes veus que em donen el goig de l’esperança 
quan defalleix mon cor de cèlica enyorança, 
si en fos un lleu ressò mon cant, jo estic segur, 
 
que bo i essent tu font d’excelses harmonies, 
oh etern Silenciós! també m’escoltaries, 
corprès i embadalit, com jo t’escolto a tu. 
 
 
FLORIMENT 
 
MON GOIG 
 
Enllà dels cims nevats, el clar de lluna expira 
com un ensomni trist cansat de si mateix, 
i dins mon esperit, al toc d’una guspira 
de foc misteriós que amb la tenebra creix, 
 
s’encén dels alts amors la immensurable pira 
que l’infinit abriva amb son profund bleix. 
Centre de llum mon cor, la nit entorn seu gira, 
i és el silenci un càntic i l’ombra resplendeix. 
 
Oh tu que veus mon goig en aquesta hora santa! 
Deixa’m somniar un somni de místiques dolçors 
en mon jardí soliu que a si mateix s’encanta. 
 
Ombres els meus neguits, amb l’ombra s’han confós. 
És tot meu aquest goig excels que al cor em canta! 
Tu em donares un erm que jo he sembrat de flors. 
 
 
LLUM 
 
 
SURSUM 
 
Joiós sospir dels camps, s’alça l’alosa 
a través el silenci matinal, 
devers l’encantament celestial 
que de l’ombra emergeix tenyit de rosa. 
 
Contemplant, encisat, l’au tremolosa 
de la delícia de son vol triomfal, 
en l’èxtasi de l’hora virginal 
de tu em recordo amb l’ànima commoguda. 
 
En els teus camps, no hi ha ocells que alcin el vol 



per cantar el jorn naixent, bell Esperit, 
puix tu ets de llum eterna meravella. 
 
Mes dolors tenen ales de consol: 
si l’ombra nocturnal m’ha adolorit, 
de goig m’ha fet cantar la llum novella. 
 
 
MA LLÀNTIA 
 
He anat pujant amb amorós delit, 
viva la fe que sempre m’acompanya, 
i he encès ma llàntia al cim de la muntanya, 
ingent altar del temple de la nit. 
 
L’estelada glatint com el meu pit 
—de la lluna morent dolça companya— 
en ones de puresa el cor em banya, 
i em sadolla d’aromes d’infinit. 
 
Jo et sent, ombra divina, aletejar 
a l’entorn de ma llàntia solitària 
com ardent papallona entorn d’un llir. 
 
Sota els estels, ma llàntia vol brillar 
ben sola en mig la nit hospitalària, 
i poruga tremola a ton respir. 
 
 
COR 
 
 
AMB MON ÀNIMA A SOLES 
 
Sota l’encant de la claror primera, 
amb la meva ànima em trobava a soles, 
i t’he vist creuar el cel com au lleugera. 
Tenies a la mà dues violes 
 
que, per ton goig, vas prendre’m anys enrere. 
“Si per ventura creus que m’aconsoles 
mostrant-me llur tendror de primavera 
—he pensat tristament— per què t’envoles?” 
 
Mon ànima m’ha dit: “Guaita l’estel 
que la nit ha oblidat al fons del cel 
enllà de l’alba, tot fugint del dia. 
 
És la poncella d’un verger diví, 
fresca i pura a la nit com al matí.” 



I jo he respost: “Mercès, ànima meva.” 
 
 
DOS CANTS 
 
Jo et mirava amb temença essent infant, 
quan de la llar en la tendror fidel, 
de mon cor innocent eren l’encant 
les maternals cançons dolces com mel. 
 
D’ençà que sento sols mon propi cant, 
fill del dolor, com de la nit l’estel, 
la teva faç augusta, que vaig témer tant, 
la veig somriure amb un somrís de cel. 
 
Avui, que ja ma llar és trista i muda, 
avui, que ma velleta, ja retuda 
pels anys, defuig els mundanals sorolls, 
 
jo ma cançó li canto amb veu més clara 
que aquella veu que m’adormia; i ara, 
l’adorm a ella sobre els meus genolls. 
 
 
FORTITUD 
 
LA MAGNA CONQUESTA 
 
Guaita en mon pit les nafres del combat 
de vanes ombres que ja llevà a ma jovenesa 
del goig de viure el xardorós esclat. 
 
Jo, que sedejo llum d’Eternitat, 
sols del Dolor la llàntia servo encesa; 
i àdhuc dels vents més lleus jo l’he defesa 
per no romandre en plena obscuritat. 
 
M’atrau la solitud que, amb sos encants, 
d’efluvis d’alta vida el cor m’impregna. 
Emperò, en mon combat aspre i constant, 
 
no és pas el meu repòs un interregne: 
lluito, aleshores, pel triomf més gran; 
lluito per la conquesta de mon regne. 
 
 
“FIAT LUX” 
 
En mon combat contra el No-res i l’Oblit, 
a tots els vents jo sembro les llavors 



d’esperances, de goigs i de dolors 
que em germinen al fons de l’esperit. 
 
Sens treva fecundat per mon neguit, 
l’arbre esplendent dels meus divins amors, 
quan lleva fruit, ja esclata en noves flors, 
àvid d’Eternitat i d’Infinit. 
 
Perfecta, un dia ta obra contemples, 
Rei del Misteri, que en dos mots tancares 
el teu passat, el teu present, el teu avenir. 
 
L’arbre del teu amor, puixant com era, 
fruità tot d’una, en plena Primavera, 
i ja mai més no tornarà a florir. 
 
 
PAU 
 
HUMILITAT 
 
Com sol d’estiu ardent i encegador, 
l’amor, en els meus anys de jovenesa, 
àdhuc féu violenta ma tendresa 
i mon desig, punyent com un dolor. 
 
Així, en els meus anys, hi ha notes d’amargor, 
ecos de veus d’angelical puresa, 
que, aleshores, mon ànima, sotmesa 
a son desvari, va ofegar en plor. 
 
De ma tardor en la benaurada pau, 
despuntà l’alba d’un amor etern 
que ha estat de mon cor bàlsam suau. 
 
Aqueix amor triomfa en mon hivern 
i en perfuma les neus, com flor divina, 
que, al més lleu oratjol, humil s’inclina. 
 
 
PREC 
 
El vell xiprer del cementiri s’enlaira, 
flam de tenebra en mig l’esclat del dia, 
mussitant una vaga lletania, 
rígid i greu en la dolçor de l’aire. 
 
Hi ha fet son niu un ocellet cantaire, 
i ell n’escolta, pensiu, la melodia; 
l’oratjol abrilenc l’acaricia 



i de l’aspro de son alè s’enflaira. 
 
L’atrau del cel l’encant irresistible; 
ve del silenci i signa la buidor; 
ix de la mort i cerca l’impossible. 
 
Oh el xiprer trist, voltat de primavera! 
Digues, jo et prec, suprem Revelador, 
el desengany és la il·lusió darrera? 
 
 
MISTERI DE DOLOR 
 
Oh Immutable! Per què la pau sagrada 
d’un viure pur, lluny del traüt del món, 
sobtadament, a voltes, és torbada 
per un dolor vingut hom no sap d’on; 
 
flor metzinosa que, de sobte, es bada 
en l’estany clar, sorgint del llot pregon? 
Per què, malgrat el brill de ta mirada, 
l’alba del bé en la nit del mal es fon? 
 
La deu, en la blancor dels cims nascuda, 
troba en la plana sa cançó perduda 
muntanya endins filtrant-se en la foscpr. 
 
Hi ha una deu de dolors inconeguda 
que, a través de la vida, greu i muda, 
cerca, en els grans silencis, sa cançó? 
 
 
GLÒRIA 
 
Tu, embolcallat de vels, i jo tot nu; 
tu, sobirà; jo, lliure en ton Imperi; 
tu en mi et contemples, i jo et cerco a tu 
l’esperit enfebrat del tei misteri. 
 
L’amor que vers l’altura se m’enduu 
és el més gran amor que pugui haver-hi; 
a son fulgor, ma via faig segur, 
i em sent, a son escalf, esdevenir eteri. 
 
Mentre ascendeixo, amb fèrvida embranzida, 
glateix ta Essència al ritme de ma Vida. 
I, clars de virginal serenitat, 
 
els meus ulls, escrutant-se, ànima endins, 
t’albiren blanc i pur en els confins 



d’un món tot llum que tu no has pas creat. 
 

 
Salvador Albert. Poesies  Biblioteca Literària de l’Editorial Catalana SA. i Llibreria 
Catalònia, a Barcelona, 1925.p. 114 a 169
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Les ruïnes del meu convent 

      
            traducció: Tomàs Rosés i Pijuan 
 
 

CAPÍTOL XLII 
 

La meva professió solemne.- Un ai! trist i dolorós 
 

El dia següent el toc de les campanes va atreure molta gent al temple. Estava adornat 
com en els dies de les més grans festivitats. Els llecs, els escolans, els setmaners 
encarregats de la neteja i embelliment del temple, anaven d’un costat a l’altre, sempre 
silenciosos, però més sol·lícits que de costum. L’hort i els jardins agrestos que hi havia 
en el pati, es van quedar sense flors, totes es destinaren per adornar l’església. Aquell 
dia van sortir els domassos que amb tanta cura es guardaven. A la Verge que a l’altar 
major es venerava li van posar el seu més ric i preciós vestit. Penjats del sostre es varen 
col·locar moltes aranyes de cristall. Llavors va aparèixer el temple brillantment 
il·luminat. Tots els religiosos, formats en comunitat, precedint-los una creu, varen venir 
a buscar-me a la meva cel·la, entonant un càntic de preparació en el qual invocàvem les 
mercès de qui n’és el dispensador. Era la primera vegada que veia torbada per la veu 
humana la calma d’aquelles soledats. La veu de la religió, greu i austera, ressonava en el 
temple, en els patis i a les cel·les, omplint-ho tot de les seves harmonies.  

A la meva arribada al santuari vaig sentir la fragància de les flors, vaig veure els 
núvols d’encens que pujaven a les voltes, i vaig sentir ressonar l’orgue escampant a 
l’aire alegres melodies. Aquella magnificència poc acostumada, l’espècie d’ovació de la 
qual jo era objecte, aquells innombrables llums que vessaven vius resplendors fins als 
més obscurs angles del temple, la veu sonora dels pares que semblava que em portaven 
de la mà davant dels altars, i la gentada que s’apilonava al pas per veure’m, tot donava a 
la meva imaginació un gran enardiment. Em semblava que cada pas que feia m’anava 
acostant al termini, que no estava lluny, de tots els meus desitjos. A mi m’hauria agradat 
menys pompa, menys llum, menys mirades que es fixessin sobre meu; però el pare 
Josep va dir-me que aquella ostentació en el meu sacrifici era la meva última prova. El 
meu darrer adéu al passat havia de donar-lo, no a mitja veu com qui té por de sentir-se a 
si mateix, sinó en veu alta i fervent com qui desitja que el sentin tots. La religió m’obria 
els seus braços rebent-me d’entre les flors, els perfums, les harmonies, les reunions 
nombroses, i les grandeses de la terra. 



En això que, quan els perfums eren més deliciosos al meu olfacte, i el núvol d’encens 
més dens donava a les voltes i al conjunt dels llums un aspecte màgic a la meva vista; 
quan els himnes de la religió, i la veu suau i grata dels nens del cor, i les melodies més 
dolces de l’orgue, tenien encantades les meves oïdes, el sacerdot va pronunciar aquestes 
paraules: “Déu poderós i etern, rebeu aquesta hòstia sense màcula que us ofereixo, 
encara que indigne d’aquest ministeri”. I com si jo fos la víctima que s’oferia, em van 
estirar o vaig estirar-me jo sobre les lloses fredes, i em van cobrir amb unes tovalles 
fúnebres. Em va semblar que tot es transformava en el santuari: van callar les veus dels 
nens, els religiosos van deixar sentir els seus cants més greus i patètics, i l’orgue va 
apagar les seves dolçors per fer ressonar primer els brunzits del vent, i després els rugits 
de la tempesta, les agudeses del clarí, i les discordances precursores del judici. Allà 
estava jo estès, en els braços de la mort que m’arrancava d’una vida per entregar-me a 
una altra. Sens dubte molts fidels tenien compassió de mi en aquell instant; però jo em 
compadia d’ells, i em sentia bé com estava, i en la meva opinió era el cadàver més feliç 
de quants allà caminaven sobre els seus sepulcres. 

En torn de la meva mortalla vaig sentir resar l’ofici de difunts, que jo repetia amb tot 
el meu cor, detenint-me en les paraules que més impressió em feien, o que s’adaptaven 
més al meu passat i al meu present. 

--Els meus anys, deia jo seguint amb l’esperit els religiosos, els meus anys han passat 
ràpidament, i estic caminant per un camí del qual no he de tornar. Les meves forces 
estan esgotades, els meus dies són curts, i ja no em queda altra cosa que el sepulcre. 
Tots els meus pensaments s’han esvaït, i totes les esperances del meu cor s’han dissipat. 
Em van voler donar a entendre que la nit en la qual em trobo es canviaria en un formós 
dia, i que la llum succeiria aviat les tenebres. Però jo dic al meu sepulcre, tu seràs el 
meu pare; i als cucs, vosaltres sereu la meva mare i els meus germans. On és la meva 
esperança? 

Al cap de poc un sacerdot, aixecant la veu, va pronunciar fortament les paraules de 
l’antífona. 

--Jo sóc la resurrecció i la vida: el que creu en mi, encara que hagi mort, viurà; i tot 
el que viu i creu en mi, no morirà en l’eternitat. 

Aleshores van separar de mi la mortalla, i em vaig aixecar del sepulcre sobre el qual 
jeia. Les llums del temple em semblaven més vives que abans, i l’aroma de les flors més 
pur;  l’orgue va mudar el to i va acompanyar altres cançons. Dos sacerdots es 
col·locaren al meu costat i em van acompanyar fins el peu de l’ara, on es trobava el pare 
provincial tenint obert a la mà el llibre dels evangelis. Sobre seu i la imatge de la creu 
vaig anar jo a donar el complement en aquella imponent cerimònia. Va regnar en aquell 
moment el més profund silenci. El pare provincial em va fer les preguntes d’estil, i jo 
vaig pronunciar els meus vots davant de Déu i el homes amb veu entera, lliure i 
desembarassada, que va ressonar pel temple. 

Però també hi va ressonar  quasi al mateix temps un ai! tan tendre, tant dolorós, que 
encara avui dia quant el recordo em fa estremir i gela a les meves benes la sang. Hi va 
haver un moment de confusió i d’alarma; no obstant tot ho va sufocar, cobrint-lo amb 
l’estrèpit d’una alegria sorollosa, l’orgue, que aquesta vegada va rompre en la plenitud 
de les seves forces per solemnitzar la victòria aconseguida. 

Encara que em vaig sentir inundat de suor en sentir aquell ai! trist i penetrant, i vaig 
tremolar tot jo, no vaig girar el cap, i quan em van conduir altra vegada pausadament al 
convent pel mig de l’església, vaig abaixar els ulls a terra i no em vaig atrevir ni un 
moment a alçar-los, com si temés les mirades enrabiades dels enemics als quals havíem 
vençut. Però les meves oïdes no vaig poder tapar-les, i vaig passar i em vaig haver 



d’aturar forçosament molt a prop d’on havia nascut la confusió que va seguir al 
pronunciament dels meus vots. 

--Estarà boja, pobre nena, va dir una dona. 
--Fa estona, va afegir una altra que estava dient entre llavis que veia un mort, i que 

era el mateix mort, que molt bé el coneixia. 
--I no té pares aquesta infeliç? 
--Van morir en un combat que hi va haver en el seu poble; i un vell capellà la té al 

seu costat, i avui l’ha deixat sortir amb mi. 
No vaig sentir res més, ni vaig voler saber més, i quan em vaig trobar a la meva 

cel·la em va semblar impossible que hi hagués anat pels meus propis passos. 
--Déu és sempre Déu, em va dir el pare Josep a l’orella, i no abandona mai a qui es 

posa als seus braços. 



CAPÍTOL XLIII 
 

El llibre dels consols  
 

No sé si sabré explicar el que pel meu interior va passar durant alguns dies. M’estremia 
a cada moment: sentia que recorria per les meves benes amb una celeritat increïble un 
fred interior que moltes vegades vaig creure que em faria caure a terra. La fressa que 
feien als corredors les portes de les cel·les en tancar-se, i els passos dels religiosos, el 
murmuri de les fulles dels arbres que en els patis creixien, els primers tocs de les 
campanes en començar cada toc, la primera vibració de l’orgue en les nostres 
solemnitats, i la primera nota dels nostres càntics en el cor, ressonaven a les meves 
orelles com tants altres ais sobtats, llòbregues, arrancats del més profund del pit. I calia 
que fes un esforç per retornar en mi i reconèixer la realitat d’allò que m’espantava. Però 
aquells ais agafaven altres formes, i quan no podien entrar en el meu cor per les meves 
oïdes s’obrien pas pels meus ulls. Les imatges que veia en els quadres dels passadissos, 
i en el mateix temple, em semblava que fixaven en mi uns ulls desencaixats, i allargant 
el rostre lívid, obria la boca amb l’expressió del més gran espant; i després s’esvaïen, i 
necessitava parlar perquè jo entengués el que deien: “Ai! és un cadàver que viu”. 

I si em posava a pregar, la imatge mateixa del crucificat donava, al meu entendre, en 
la seva agonia, ais llastimosos, i jo interrompia les meves pregàries per mirar si era 
veritat aquell prodigi, o bé un efecte de les meves il·lusions. I si obria el meu llibre de 
res, només hi veia sinistres prediccions, lamentacions del deteriorament, ais dolorosos 
proferits enmig dels turments. Tot tremolava al voltant meu, tot prorrompia en queixes 
planyívoles, tot feia uns sospirs que m’arribaven a l’ànima.  

El segon dia que va seguir al de la meva professió va ser molt plujós. El temple 
estava quasi desert, i els nostres cants hi ressonaven omplint-lo totalment. Vaig divisar 
una dona agenollada junt al presbiteri. Immediatament vaig apartar els ulls; però en el 
cor, i en els corredors, i a la meva cel·la, em va semblar que la veia i em mirava, i que el 
gotejar de la pluja sobre el sostre i els arbres era un plor que queia a doll. Em semblava 
veure-la caminant sobre els sepulcres, i registrant-los un per un per saber si n’havia 
desaparegut el cadàver que buscava. Mirava si hi havia restes, i en veure-les, deixava 
caure la llosa que havia aixecat. I en arribar a algun que va trobar buit va rompre en 
laments i gemecs. 

La campana va fer el toc d’estudi, i jo em vaig dirigir a la biblioteca. Estava deserta. 
Vaig registrar molts llibres buscant-hi alguna cosa que s’adaptés a la meva situació i em 
servís d’algun consol. Des d’una finestra es veia el mar, que estava tempestuós. En lloc 
de mirar el llibre fixava la meva atenció en les onades, i en la pluja que a sobre hi queia 
a torrents com si fos per calmar les seves ires. Parat, amb les mans posades sobre el 
llibre i els ulls clavats en el mar, em va assaltar la idea de que potser jo era la causa de  
l’infortuni d’algun ésser desventurat. Aquesta idea em donava voltes a la ment, baixava 
al cor i l’envoltava en un ordit subtil, pujava novament, inflava la imaginació, es 
desprenia de nous fils, i altra vegada els envoltava al cor, fins que a la una i a l’altra els 
va donar a entendre que jo era un monstre que m’havia complagut a donar  turment a 
una ànima la sort de la qual m’havia confiat. Amaga’t en la foscor de la terra, em deien 
ambdues, i no surtis mai de les seves sines tenebroses. Per  què t’han donat l’ésser, si 
l’ofegues i l’aniquiles? Per què vas buscar en un altre ser un contacte que reanimés la 
teva vida i la seva, si en el teu interior negre tenies preparada la bufada que havia de 
matar l’ésser que atreies, i a tu intimidar-te i reduir-te a pols i consumir-te? I vaig creure 
que el vent i la pluja i les onades s’ajuntaven per donar més força als seus dolguts 
esgarips. 



Vaig haver d’apartar els ulls d’aquells objectes, i vaig inclinar el meu rostre sobre el 
llibre, que vaig esquitxar amb el meu plor. 

Aleshores va ressonar molt baix a les meves oïdes una veu molt coneguda. 
--Què està llegint, germà? va dir-me amb tendresa el pare Josep.” 
Em va retornar en mi, no tant pel seu accent com per la manera de parlar-me, que era 

nova en ell. Ja no em tutejava com quan m’anomenava fill seu; ja no em deia el seu 
estimat Manuel, sinó solament el seu germà. En efecte, vaig recordar que era i havia de 
ser germà seu fins a la mort. 

--Aquest llibre, va continuar, que demà tal vegada serà útil al meu germà, avui pot 
ser-li danyós. És un llibre excel·lent per a un ancià, i no tant bo per a un jove. 

--Què llegiré, doncs, li vaig dir, pare meu? 
--El meu germà, em va respondre, no ha de llegir cap llibre escrit de la mà dels 

homes; la pau que li convé, només en el que va dictar Déu la trobarà. 
Dient això em va presentar el llibre de res, i va dir-me que traduís i parafrasegés  a la 

meva manera els versicles que em va assenyalar. 
Ho vaig fer així, i a mesura que anava escrivint  em tranquil·litzava. 
--Llegeixi’l, germà, em va dir el pare Josep. 
--“Ara m’estigui quiet, ara em mogui, vaig dir jo dictant-me en veu alta mentre 

escrivia, cap acció meva ignoreu, Déu meu.” 
--I és cosa clara, germà, deia el pare Josep, com si comentés la meva paràfrasi, 

perquè ell us coneix perfectament, i sap per prova fins on arribeu. 
--“Descobriu, vaig continuar jo, des de lluny, i fins i tot abans de la seva formació, 

les meves més recòndites idees, i l’ordidura dels meus pensaments, i els fils del meus 
passos. I sense que parli sabeu el que vull dir, i sense que em mogui veieu cap a on 
intento encaminar-me. A on fugiré que el vostre immens esperit no em vegi?” 

--Si puja, germà, al cel, va dir el pare, allà el trobarà; si penetra en els abismes el 
trobarà també; si passa d’orient a ponent i s’amaga en els confins del món, el trobarà 
també. 

--“Perquè per a vos, escrivia jo, no hi ha obscuritat a les tenebres, ni hi ha nit que no 
sigui dia; i llegiu en el meu pit, i escodrinyeu els meus afectes i els meus desitjos des 
que em va engendrar la meva mare.” 

--I encara, deia el pare, no encertava el meu germà a concebre cap idea, quan ja Ell  
llegia en tots els seus futurs pensaments, i penetrava en els arcans de les seves més 
recòndites meditacions venidores. 

--“La meva ànima, Déu meu, escrivia jo, defalleix desitjant ardentment que la traieu 
de l’angoixa en la qual sospira; els meus ulls es cansen registrant onsevulga en busca 
dels consols que de vos esperen; la meva ment està àrida i freda com una planta 
exposada al vent i a la gebrada: però no oblidaré els vostres mandats. Sondegeu el meu 
cor i veureu si dic la veritat, i si us sembla que em vaig allunyar del bon camí, obstruïu 
l’alè del meus dies, i ensenyeu-me l’eternitat.” 

--Una i mil vegades afortunats, va dir el pare, els qui sense ensopegar segueixen la 
senda que han traçat els preceptes sants. Tots els dolors, totes les misèries, tots els 
deterioraments són cosa vella, de tots coneguda. Els mandats divins són sempre nous, i 
sempre superiors a les humanes flaqueses. Qui no fa avui un gemec, que un altre no 
l’hagués fet ahir? Però en el compliment de la llei santa sempre hi ha abnegacions 
noves. 

--“El Senyor, vaig dir jo, va escoltar les meves pregàries. Vaig sentir les angoixes de 
la mort i entreveure els horrors de la tomba; però Déu em va aixecar del meu abatiment 
i de la meva tristesa. He d’invocar-lo, doncs, a totes hores, i li oferiré sacrificis, i he 
d’acudir al temple, i a la vista de tots complir els vots que li he fet.” 



No sé com va ser que vaig deixar de dictar-me i d’escriure, i el pare Josep va deixar 
de comentar els meus escrits, i em vaig trobar als seus braços, recolzat el meu cap sobre 
la seva espatlla. 

--Ha dit el meu germà que havia entrevist  els horrors de la tomba. Doncs bé, li 
familiaritzaré, i faré que llegeixi algunes lliçons en la seva sina. 

--En el si de la tomba? li vaig preguntar astorat. 
--Allà on la llum del sol és impotent, però on déu parla. Segueixi’m, germà. 



CAPÍTOL XLIV 
 

 Les catacumbes 
 

El vaig seguir, i al peu d’una escala va encendre un fanal i vàrem penetrar en una gruta 
la frescor de la qual em va ser molt agradable. Hi vàrem fer tres voltes, i quan em 
semblava impossible de poder anar més lluny, va obrir el pare Josep un armari 
descobert, col·locat a la paret de la gruta, que servia per posar a refrescar l’aigua, i per 
allà ens vàrem internar en una espècie de catacumbes. No hi havia allà altra llum que la 
nostra. Les parets estaven cobertes de nínxols irregulars, de taüts de pedra, d’estàtues 
colossals, i d’inscripcions.  

Totes aquestes cendres, em va dir el pare Josep, van estar un dia organitzades i 
animades, i obeïren una ment. Si poguéssim preguntar-los amb l’esperança que ens 
responguessin, els demanaríem que ens diguessin quins pensaments les van agitar, 
quines esperances varen tenir, quines il·lusions es van formar, i per últim quines 
realitats trobaren en acabar de la seva carrera. I si ens poguessin respondre ens dirien 
que varen ser el que fórem, que ha estat el que som, i que són el que serem. Però per a 
algunes d’elles ens responen els noms que a la pedra veiem esculpits. Miri aquest taüt, 
germà. 

--El veig, pare, vaig respondre. 
--Doncs aquí  té, va continuar, un bon exemple per imitar. La bufada de les passions 

havia esgotat els dies del que en aquest sepulcre jau, quan va trucar a la porta del 
claustre. Hi va sentir que el seu cor s’asserenava, i li va semblar  que s’alleujava d’un 
pes immens. Però l’esperit maligne va començar a temptar-lo. Les pintures, les 
columnes, les plantes, els menjars, les estàtues que a les mateixes ares es veneraven, tot 
agafava als seus ulls una expressió fantàstica, tot li recordava el que a l’altre costat de 
les portes del claustre es va deixar. Un dia es va tirar als peus d’un venerable germà, i li 
va dir: “-No puc més, germà meu.” “-Acudiu a Déu”, li va dir el venerable. “-¿Com he 
de fer-ho, va insistir l’altre, si la mateixa imatge davant de la qual em prostro agafa una 
nova forma, i tot m’ho recorda menys el que busco? “-Tanqueu els ulls i acudiu a Déu,” 
va dir el venerable. “-I què diré, va replicar l’atribolat, si tot ho he dit ja?”-Digueu-li a 
totes hores, respongué el venerable, la dominical, fins que la comprengueu 
perfectament...” I per la dominical va triomfar del seu enemic. 

--I creieu, pare, li vaig dir jo, que n’hi haurà prou per esvair les meves amargures? 
--A ella, respongué, hi ha d’afegir, germà, l’exercici d’un fervorós missioner. Té 

l’ànim massa propens a l’abstracció i a les meditacions. Aquest nínxol li parlarà millor 
del que ho pogués fer la meva llengua rude. En ell hi descansa un que es perdia de tan 
contemplatiu, i es va encarrilar adequadament entregant-se a la fatiga de les missions. 
Anava d’un poble a l’altre incessantment. Tots el volien a ell, a tot arreu havia d’acudir, 
i aquesta agitació contínua el va curar de les seves visions. S’entregava a l’oració, a la 
predicació, al confessionari, i de totes aquestes pràctiques sortia diàriament més 
purificat. Va morir d’una manera extraordinària. Un dia, acabava tot just de sortir del 
col·legi, quan hi ha tornar dient que tornava per morir. I, en efecte, va morir pocs 
instants després. 

Vàrem fer algunes passes més en aquella silenciosa residència que repetia, 
augmentant-la, la fressa  de les nostres petjades, i multiplicava les nostres paraules 
d’una manera sorprenent, encara que a mitja veu les pronunciéssim. Vaig ensopegar en 
un crani, i el pare Josep el va agafar, li va fer un petó i va posar-lo sobre un dels taüts. 

--En aquest taüt, em va dir, descansa un religiós que es va mantenir amagat, com un 
nou Atanasi, durant molts mesos enmig d’aquests sepulcres. Els que en el passat 



cerquen entreteniment en les lectures frívoles, la majoria de les vegades degut a una 
desmesurada fantasia, trobarien la realitat de la història d’aquest que fou germà nostre, 
infinitament superior a aquelles maldestres invencions. Aquí es va mantenir durant un 
setge i uns assalts  horrorosos. El món feia damunt del seu cap un terrabastall 
formidable, i ell vivia assossegat entre els morts.   

--I era missioner també? vaig preguntar jo. 
--Missioner que amb el breviari en una mà i la creu a l’altra anava atraient cap a ell 

els desventurats, i els donava consol. Ningú podia escoltar-lo sense que els seus ulls es 
convertissin en dues fonts. Durant el seu noviciat ma morir el seu germà gran, per la 
qual cosa va heretar un important patrimoni. Molts dels seus antics amics varen acudir a 
ell demanant-li que tornés a la vida d’abans, i varen obtenir del pare provincial que 
retardés mig any la seva professió religiosa, per veure  si triomfaven en la seva 
obstinació. Però res no varen aconseguir: i totes les nits abans de professar deia que 
estava mantenint una guerra sense treva, i lliurant combats acarnissats contra les 
heretats, les finques, les muntanyes, i els diners dels seus majors. 

--Tots, doncs, vaig preguntar, abans de triomfar varen haver de combatre a totes 
passades? 

--Tots, germà, em va respondre el pare Josep. A aquest altre que aquí jau el van 
anomenar per la seva candidesa i afabilitat el colom del convent. Un dia un malalt a qui 
socorria li va donar una plantofada , i ell, parant l’altra galta, li va dir que s’havia 
equivocat, que eren dues les que es mereixia perquè no havia sabut atraure’l a estimar 
Déu: amb la qual cosa el malalt es va posar a plorar i va creure.    

En aquestes, sortint d’un corredor estret, es va presentar davant meu un verdader 
temple subterrani, molt baix, però ple de columnes que sostenien unes voltes admirables 
per la seva solidesa. 

--Ens trobem, germà, va dir-me el pare Josep, a sota de l’església que fa poc va sentir 
pronunciar uns vots solemnes. 

--Els recordo, li vaig respondre. 
--Aleshores, va afegir, prepari’s, germà, perquè ja podem dirigir-nos al nostre 

col·legi, deixant aquest recinte que fins avui va servir d’alberg. 
--I començarem les nostres tasques, pare, recorrent els pobles, i cridant al nostre 

voltant els fidels? 
--O tal vegada essent objecte  d’escarni per a molts desgraciats. Però nosaltres no per 

això els donarem proves menys clares del nostre afecte. Perquè els infeliços, envoltats 
per tot arreu dels oripells del món, no encerten a creure belles altres coses que les seves 
pedres i els seus metalls preciosos. Sense ells creuen que l’ànima els falta. La verdadera 
vida per a ells són els marbres, els alabastres i els daurats enteixinats, com si mai se 
n’haguessin de despendre les seves mirades. I nosaltres hem de dir-los que la vida no és 
res més que la senda que condueix al sepulcre. Miri, germà, si els ha de ser penós fer-se 
càrrec que viuen morint, i que la vida que porten és el plor, la desesperació i la ruïna, i 
que la felicitat està a les tombes la vista de les quals els espanta. 

Dient això vam tornar al corredor dels sepulcres, i el pare Josep es va aturar al davant 
d’alguns nínxols que estaven buits. 

Es va mantenir callat uns instants, i va semblar que amb la seves mirades tractava 
d’escodrinyar les sines d’aquelles mansions tenebroses. 

Un dels nínxols buits cridava particularment la seva atenció. 
--Aquests habitatges no tenen habitants, va dir finalment. Durant algun temps he 

pogut tenir l’esperança que en alguna d’elles podria trobar el seu últim descans aquest 
meu cos les forces dels qual conec que s’estan esgotant. Però Déu ho ha disposat potser 
d’una altra manera. 



--Encara, li vaig dir, podeu ser útil als homes, i més que a cap altre, a aquest vostre 
germà. Qui sap si algun dia tornarem a aquest convent? 

--Germà meu, respongué el pare Josep, jo volia infondre-li desinterès per a les coses 
de la vida, i heus aquí que jo mateix em sento feble i sense vigor, només perquè algun 
dia vaig arribar a desitjar que un d’aquests nínxols em servís de sepulcre. Com en som 
de fràgils, Manuel, i que trencadissos en tot! 

Va callar de nou, i al final es va po0sar a caminar, dient: 
--Sóc un nen, sóc un nen. 
Poca dies després ens trobàvem en el nostre col·legi. 



CAPÍTOL XLV 
 

El col·legi de les missions.- Memòries tristes 
 

El col·legi de missions on ens traslladàrem està situat en una posició admirable. S’hi 
domina amb la vista una deliciosa i fertilíssima planura. Es tarda una hora de penosa 
pujada en arribar al convent. L’envolta i el defensa de la impetuositat dels vents un bosc 
que aixeca les seves frondoses capçades enmig d’una aspra i inculta muntanya. Des de 
les finestres d’aquella agradable residència es descobreixen a la llunyania i recreen 
l’ànim mil objectes diversos, propers els uns i imponents, llunyans i més agradables  els 
altres. 

Durant la dominació àrab, que en aquesta comarca va ser molt curta, es va aixecar 
aquí un castell des dels murs del qual els invasors feien sentir els seus mandats a tot 
l’entorn. Alonso I d’Aragó els en va expulsar, i purificant la guarida, la va transformar 
en un claustre, del qual va fer donació als canònics regulars de Sant Agustí. Quatre 
segles el varen ocupar aquests nous posseïdors, i per fi un cap suprem d’aquell 
arquebisbat el va entregar als recol·lectes franciscans, els quals el varen erigir en 
col·legi de missions. 

Sembla un habitatge aixecat enmig d’un desert verd i frondós. Pel cap baix, dista de 
qualsevol poblat una llegua. En els hiverns rigorosos aquell verd de distints matisos es 
cobreix d’una blancor brillant: aleshores la neu intercepta el pas als que van a la cerca 
de comestibles, i a vegades durant dies s’espera en va la seva tornada desitjada, i els 
religiosos es veuen obligats a passar per totes les privacions que experimenten els 
habitants d’una ciutat assetjada. 

L’església és senzilla. Consagrada a mitjans del segle XII, ja en van set que les seves 
treballades pedres es conserven de la mateixa manera que foren assentades. Manteníem 
aquí el mateix mètode de vida que abans vaig esmentar, amb la diferència que 
anualment fèiem dues sortides, una a la primavera i l’altra a la tardor. Preses les ordres a 
la seu de l’arquebisbat, i obtingudes les dispenses convenients, vaig ser jo un dels 
destinats a recórrer els pobles, i quasi sempre anava en companyia del pare Josep. A 
vegades ens internàvem  a l’Aragó i a València; Altres passàvem els límits de França i 
arribàvem fins a Perpinyà. Normalment era a la tardor que quatre o cinc  ternes sortien 
del col·legi, i a l’abril dues o tres, de manera que només s’hi quedaven les persones més 
necessitades per a les observances prescrites. 

La nostra permanència en els pobles grans durava a vegades un mes, i en els petits 
quinze dies. Quasi sempre anàvem a peu, per cansats que ens sentíssim, i només fèiem 
us de carruatge o cavalleria quan el mal temps o alguna indisposició i urgència ho 
reclamaven. Coneixíem, sense veure’l, que ens acostàvem a algun veïnat petit, quan 
molts dels seus habitants sortien a rebre’ns en despoblat, i d’alguna manera era com si 
ens volguessin fer una escorta d’amor. En ells, el sol fet de veure’ns era una festa 
pública, i la nostra visita produïa instantàniament els seus efectes. Els seus habitants, 
ficats en cabanes de pedra, en un racó de muntanya, tenien set de sensacions morals, i 
obrien el seu pit àvids de rebre’n. No així en alguns pobles grans, on entràvem enmig 
d’una notable indiferència, y necessitàvem ser escoltats per ser ben vistos. Cansats de 
sentir a la seva manera, els seus veïns estaven morts per a totes les commocions que el 
cor guarda independents dels sentits; i calia tocar-los la fibra més delicada, perquè 
fessin uns batecs vigorosos. No admetíem enlloc altres visites que les del rector i les 
autoritats, llevat que ens erigissin en una espècie de jutges de pau entre parts o per 
reconciliar alguns enemics. En aquests casos la nostra casa es convertia en una espècie 
de jutjat, on no parlaven dues persones a la vegada, si no una després de l’altra, i on les 



decisions del jutge eren rebudes amb llàgrimes. El restabliment de la concòrdia entre 
dos cors enemistats era el més gran dels nostres triomfs. 

Només un record trist, enmig d’altres mil de satisfactoris, em varen deixar els viatges 
que aleshores vaig emprendre. Un dia va dir-me el pare Josep que m’armés de valor, 
perquè anava a recórrer uns llocs que m’eren molt coneguts. Ens apropàvem a la vila on 
vaig passar la meva infantesa. Ningú no em va conèixer. Entre els nostres oients no n’hi 
va haver cap d’aquells que alguns anys abans tan tendrament m’havien estimat. Altres 
inquilins ocupaven els seus domicilis, l’ambient era el mateix, idèntics els paisatges, 
igual la fesomia de la vila. Les onades s’enjogassaven com en altres temps sobre la 
platja. El vell vigilant de Sant Elm encara existia aclaparat sota el pes dels anys. Quan 
vàrem anar a visitar l’ermita el vàrem trobar ocupat en adornar l’altar. Ens hi va 
acompanyar l’alcalde del poble, ignorant que sabia jo el camí molt millor que ell. 

--En altre temps, ens va dir el vigilant, haguessin les vostres paternitats admirat en 
aquestes grades uns vistosos rams de flors. Aquí els enviava una jove que ja no existeix 
per a aquesta ermita. Era la perla d’aquests contorns. Però la desgràcia es  va acarnissar 
en la seva família. Primer va morir lluny d’aquí un germà seu adoptiu. Al cap d’un any 
els seus pares foren víctimes dels bàndols civils. Un oncle del jove li va fer de pare 
mentre va viure. La va portar a la capital del Principat, on diuen que va estar a punt de 
tornar-se boja per haver vist l’ànima del seu cosí. 

--L’ànima del seu cosí? va dir l’alcalde; ens conteu, bon Antoni, una curiosa faula. 
--No sé què són faules, va respondre el vigilant; però puc assegurar a les vostres 

paternitats que el que dic és la veritat. Ella va dir que havia vist l’ànima del seu cosí, i 
sentit la seva veu que deia no sé què. 

--Això va dir? va preguntar somrient l’alcalde. 
--Tinc la memòria tan feble, va respondre l’ancià, que moltes vegades m’he repetit el 

que l’ànima va dir, perquè era una cosa molt extraordinària, i ara no ho puc recordar, 
per més que faci. Però sí recordo que ella va fer al peu de la lletra el que l’ànima li va 
dir. 

--I què va fer ella, sapiguem-ho, per acabar la història? va dir l’alcalde. 
--Ella, respongué l’ancià, sense apartar-se’n gens, va fer el que el mort li va manar. 
--I el mort li va manar no sé què, i ella va fer no sé quants, i d’aquesta manera el 

conte serà conte de contes, va dir l’alcalde deixant anar una estrepitosa riallada; sal no 
n’hi falta, amic, a la història, per dir-ho d’alguna manera. 

Mentre va durar aquest diàleg, el pare Josep i jo vàrem romandre en silenci asseguts 
junt a l’ermita, i girant al nostre entorn les mirades. Però el meu cor estava lligat a les 
paraules del vigilant, i quan aquest va dir que la jove havia el que el mort li va manar, 
se’m descosien involuntàriament els llavis per preguntar allò mateix en què l’alcalde 
insistia, i com que el meu deure me’ls tancava amb triple cadenat, per poc no vaig caure 
desmaiat. 

--I la història degué de posar el seu “Laus Deo” en el punt de parlar el mort? va 
preguntar l’alcalde. 

--No ho sé, va respondre el vigilant, si hi ha en la història aquest “Laus Deo” que 
dieu, i que no entenc, però sí us diré que hi ha una altra cosa que ha fet pensar molt. 

--Sapiguem el que hi ha, doncs, va dir l’alcalde, si és que la memòria no se us envà 
per aquests turons. 

--El cas és, va respondre el bon ancià, que un mariner anava a casar-se amb la jove, i 
des que ella va fer el que el mort li va dir, d’alegre que abans era  i molt franc i bonàs, 
es va tornar greu, reservat i una mica maldient. De manera que quan torna de viatge i 
s’acosta per aquí m’espanta de sentir-lo. És dels qui diuen que el convent que des d’aquí 
veieu confia de veure’l reduït a ruïnes. 



--I que espera treure’n? va preguntar amb molta amabilitat el pare Josep. 
--Què sé jo, respongué el vigilant; diu que és un buc vell i corcat que és a punt de fer-

se pols. 
--Pobre Anselm! vaig dir jo sense poder-me contenir. 
L’honrat Antoni em va mirar una bona estona, mostrant una gran sorpresa. 
--O sigui que el coneixeu? em va dir. 
I mirant-me fit a fit com si cerqués en mi alguna cosa perduda, al final va proferir 

pausadament aquestes paraules que m’anaven dirigides: 
--Ja no m’admira que la jove digués que va veure un mort, ja que en la vostra 

paternitat m’ha semblat a mi de cop que veia, no un, sinó dos cadàvers: el d’un mariner 
que va morir fa vint anys, i el del seu fill que en fa tretze que no existeix. 

I quan ens en vàrem acomiadar  encara es va quedar mirant-me mentre baixàvem 
pels turons de Sant Elm.     



CAPÍTOL XLVI 
 

Comença la guerra civil.- Cartes del Guerriller 
Ens fan abandonar el col·legi 

 
Les paraules que va dir el vell vigilant que havia sentit a dir al pilot, revelaven els 
progressos que a l’opinió pública feia la idea de la inutilitat dels nostres establiments, 
per uns tenaçment defensada, i per altres amb esforç combatuda. Havia començat ja la 
guerra civil dels set anys, de manera que ens vam veure obligats a suspendre les nostres 
sortides autumnals i primaverals. Tancats al nostre convent, només des de les seves 
finestres podíem respirar l’aire pur dels boscos que ens envoltaven, perquè fins hi tot de 
les sortides dels dijous ens privàvem. Alguns dels nostres amics havien desaparegut, 
dient que en aquells dies de general angoixa les missions havien de recórrer els 
campaments. Sorpreníem a vegades enmig de les nostres religioses ocupacions el fragor 
de les armes, la veu dels combatents, el crit entusiasta dels vencedors i els esgarips dels 
fugitius; però nosaltres no per això deixàvem de fer les nostres pregàries, sinó que les 
repetíem fins que tornava a regnar el silenci en aquelles soledats. I quan a deshora 
sentíem el redoble del tambor, o l’agut so d’una corneta, de seguida acudíem al temple 
com si ens cridés el toc d’una nova campana, i allà, enganxat el rostre contra el sol, 
entonàvem amb veu apagada els psalms amb els quals s’imploren les misericòrdies de 
les Altures. 

Un dia vaig rebre una carta d’un dels que havien abandonat la nostra morada. Deia 
així: 

 
 El Guerriller a Manuel. 
En cas de guerra civil no té honor el qui no es decideix per un o altre bàndol. 

Aquesta fou una de les lleis d’Atenes. 
Juga la teva sort amb els bons; no et detinguis un moment entre els dolents; separa el 

teu peu dels seus camins, perquè porten a un abisme. Això ho pronuncien diàriament els 
teus llavis. 

Jo no divideixo la societat en els dies de crisis en homes i en dones: tot home que 
tremola o vacil·la, és dona. 

A les grans injustícies segueixen els grans sacsejaments. Aleshores el talent 
sobresurt, sense que la destrucció pugui sepultar-lo; la sang el circumda, però ell hi 
sobreneda.  

Desperta, home letàrgic. El país et crida. Què és l’existència sense la glòria? Ahir 
van dir “ha nascut un home”, i demà diran “ha mort un home”, i un altre preguntarà 
“què va fer aquest home?” Si res, mort queda; si va ser un heroi, aleshores començarà la 
vida de l’home mort. 

Encara ignora la teva pàtria si ets home. Vine a dir-li-ho, que ja ha sonat l’hora. 
EL GUERRILLER. 

 
Vaig ensenyar aquesta carta al pare Josep, i per consell seu la vaig contestar 

d’aquesta manera: 
 
 Manuel al Guerriller: 
Germà el més estimat en Déu: És possible que vegis la glòria allà on descobreixes 

destruïts els camps, incendiades les messes, saquejats els pobles i sumits en el plor i la 
desesperació milers de famílies? No entens, desgraciat, que no es desarma la còlera del 
cel parodiant amb les nostres pobres ires els seus raigs poderosos? No saps que la 



Providència té destinades proves per a tots, i que aquestes proves cessaran, sense 
necessitat de combatre-les amb la humana fúria, quan l’Omnipotent vulgui, i potser pel 
mitjà que ens sembla menys assequible? Oh!  torna en tu, germà, i considera que vàrem 
jurar ser morts per a la vida, i que només ens toca de pregar sobre els nostres sepulcres. 

MANUEL 
 
Al cap de pocs dies vaig rebre en resposta a la meva carta la que segueix: 
 El Guerriller a Manuel. 
Blasfem! guarda la teva ploma amarada de fel i verí; tem que la ira del Déu que 

invoques no caigui sobre el teu cap. Ignores potser que la terra fou infectada pels seus 
habitats perquè varen traspassar les seves lleis, varen mudar el dret, i varen rompre 
l’aliança sempiterna? I no et diuen els llibres sants que per això cessarà el goig, 
s’acabarà la gatzara de gent alegre, callarà el so de la cítara, i el Senyor desolarà la terra, 
i la desposseirà, i afligirà el seu aspecte, i escamparà els seus pobladors? Per a tu, que 
ets habitant de la terra, serà l’espant, cauràs en el forat, i si n’escapes seràs pres en el 
llaç, perquè seran sacsejats els fonaments del planeta. No has llegit, digues, la terrible 
amenaça del profeta dels egipcis, que en el dia de la ira seran com dones, estúpids i 
covards? com ells pots ser dona; com ells pots tremolar; però no aixequis la veu com els 
ministres del Déu dels raigs; agafa la filosa i amaga el teu tremolor sota la túnica. 

EL GUERRILER  
 
Quan el pare Josep va llegir aquestes línies el vaig veure ajuntar les mans i aixecar-

les enlaire; i posant en el cel una tendra mirada, va dir-me: 
--Només Déu que ho permet pot arreglar-ho. Per la meva part, Manuel, el Déu de pau 

i misericòrdia invocaré sempre, i no pretendré  esborrar les taques de sang amb altra 
cosa que les llàgrimes. 

No es poden explicar les amargures que des d’aleshores ens envoltaren. A penes 
passava dia sense que els voltants de la nostra residència no fossin teatre d’algunes 
escenes sagnants. Podia ser un moribund que implorava els auxilis sants, i al qual 
acudíem per deslligar de la seva ànima els llaços amb què la humana ira el subjectava. I 
després els enemics d’aquella víctima trucaven a les nostres portes amb imprecacions, i 
ens retreien furiosament el fet d’haver acollit i socorregut en els seus últims moments a 
un desventurat.  Podia ser que entressin tropes desbandades,  s’apoderessin dels nostres 
queviures i tot el que trobaven, i que per acomiadar-se destrossaven els nostres llits i 
tots els nostres mobles. El pare Josep, en aquell temps guardià, reunia aleshores en el 
temple a tots els religiosos, i mentre en els patis i corredors ressonaven la cridòria, els 
passos, la fressa de les armes, i els juraments dels nostres hostes, s’elevava a l’Etern el 
nostre cant greu implorant la seva benignitat i els seus consols. 

--Germà Manuel, em va dir un dia el pare Josep, llegiu aquest paper. 
Era un ofici de certa autoritat que, a títol de consell i donant-li voltes sobre si podria 

o no respondre de la nostra seguretat, li manava desocupar el col·legi dintre d’algunes 
hores, i traslladar-se amb tots nosaltres a la capitat del Principat. 

Quan en reunió general es va llegir als religiosos l’ofici, ens van entendrir sobre 
manera els plors i els gemecs d’un ancià quasi  impedit. Deia que l’abandonéssim a 
mercè de la Providència, exposat a la set i a la fam, davant la finestra de la seva cel·la. 
Mirava al bosc i al cel, obria els llavis per respirar amb més facilitat aquell ambient fins 
aleshores tan vivificador i tan tranquil. 

--Els meus dies estan comptats, exclamava, i no està a les vostres mans allargar-los 
portant-me amb vosaltres: deixeu que en mi es compleixin els designis de l’Altíssim. 



--Obeeixi, germà, li va dir el pare Josep, i no tingui por que el sol deixi d’il·luminar 
la terra, encara que entre dia i dia siguin molt llargues algunes nits. 

I deixant cada moble en el seu lloc, vam anar a prostrar-nos a l’església davant de 
l’altar major, i entonàrem solemnement el psalm de “Oh Déu, no callis la meva 
lloança”. 

Tots vàrem pronunciar amb el més viu fervor les paraules del profeta, que 
veritablement semblaven escrites per a nosaltres, i per a la trista situació en què ens 
trobàvem. 

“Publiqueu, dèiem, oh Déu, la nostra lloança en defensa de la nostra innocència 
oprimida; perquè mil llengües s’han deslligat en calúmnies contra nosaltres; i ens han 
enemistat amb tots perquè sense motiu ens persegueixin. 

“En lloc de correspondre a l’amor que sempre els vàrem tenir, no cessen d’acorralar-
nos, i tot i el patiment els responem amb el silenci, i per ells preguem de dia i de nit. 

“Amb maledicència han pagat els beneficis, i amb odi irreconciliable l’amor que 
sempre els hi vam tenir.” 

En entonar el pare Josep aquest versicle, hi havia tanta veritat en el seu accent, que 
els plors li varen embargar la veu; i nosaltres, testimonis de la caritat d’aquell digne 
religiós, només vàrem poder parlar amb els gemecs. 

D’aquesta manera sortírem del col·legi per a no tornar a trepitjar mai més els seus 
llindars. 



CAPÍTOL XLVII 
 

Torno a la capital del Principat.- Nit d’incendis i d’horrors 
 
Vaig tornar, doncs, al convent on vaig passar el meu noviciat. Vaig tornar a recórrer 
aquells llargs passadissos, aquells espaiosos patis, i aquell hort que jo havia conreat. Em 
vaig tornar a prostrar davant de l’altar on vaig pronunciar els meus vots; vaig trepitjar 
aquelles lloses sobre les quals vaig romandre estirat i des d’on vaig sentir aquell ai! que 
per tants dies va torbar la meva tranquil·litat. La cel·la que aquesta vegada em varen 
destinar donava al mar, i des d’allà sentia en els dies de bonança el monòton murmuri 
de les onades que salpicaven les roques, i en els de borrasca, a pesar meu, interrompia a 
vegades el meu res per escoltar l’estrèpit dels rompents barrejats amb els xiulets del 
vent. 

De veritat que ignorava tot el que passava fora del meu convent. Només sabia que la 
guerra civil estava més encesa que mai. Per a la resta, ocupat tot el dia en les pràctiques 
ascètiques, les hores dedicades a l’estudi les passava a la biblioteca, quasi sempre 
solitària. Però, notava jo freqüents reunions de religiosos a la cel·la del pare provincial. 
Em semblava que veia pintada la inquietud en molts semblants, que anteriorment veia 
sempre greus i impassibles. A deshora sentia soroll de passos en els corredors, i com 
obrien i tancaven algunes cel·les, i el rumor que s’anava perdent allà lluny on es feien 
les juntes misterioses. 

Una nit varen trucar a la porta de la meva cel·la molt suaument, i va entrar el pare 
Josep. 

--Aixequi’s, germà, em va dir, que l’hora del perill s’acosta. 
Estàvem a mig estiu i jo havia deixat entreoberta la finestra. Per ella entraven els 

raigs de la lluna que davant meu traçava en el mar un camp platejat. La nit era 
tranquil·la, i no es percebia ni una bufada de vent. Entre el mar i la meva cel·la hi havia 
un petit pati i la muralla que per aquell costat defensa la ciutat i oposa un dic a les 
onades. Quan em vaig aixecar, un dels sentinelles donava la veu d’alerta, que altres 
repetien fins que es perdien allà lluny. Res més trist en aquell moment que la repetició 
d’aquesta espècie d’ecos, pròxims els uns, llunyans els altres, alarmants i llastimosos 
tots. 

--Què hi ha, pare? vaig preguntar. 
--Aquestes veus ho diuen per mi, respongué el pare Josep; aquests crits, que sembla 

que se’ls emporta l’aire, i que d’aquí a poc es tornaran a sentir per ser repetits 
novament, ens indiquen que el nostre son ha de ser curt, no sigui que en despertem en 
mala hora. 

--Ens amenaça alguna gran desgràcia? vaig preguntar jo. 
--Desgràcia serà, va respondre el pare, si no estem previnguts per rebre-la; però es 

convertirà en felicitat suprema si ens troba ben disposats. Escolti, germà: el món ha dit 
que aquestes residències havien de desaparèixer de la faç de la terra, i que sobre els seus 
fonaments havia d’obrir solcs l’arada. Per això cal desocupar-les abans. 

--Hem, doncs, d’abandonar també aquest retir? li vaig preguntar. 
--Alguns dels nostres germans així ho creuen, em va respondre; ells creuen que, 

confosos entre les onades de la multitud, podran ser útils algun dia als mateixos que 
avui obstinadament ens persegueixen; i també creuen que és deure seu impedir que els 
malèvols portin a cap el seu atemptat vessant sang. 

--I s’atrevirien, pare meu, vaig dir jo, a vessar-la en aquest recinte? 
--Germà, em va respondre el pare Josep, altres vegades les mansions de la penitència, 

i fins i tot els temples del Senyor han presenciat profanacions espantoses; no serà ¡ai de 



mi! la vegada primera que les humanes passions han esgarriat molts desventurats 
precipitant-los en unes simes execrables. 

--Aleshores, li vaig dir, feu el que altres facin, pare meu: preveniu un crim nefand. 
Busqueu en el si de les famílies, en les quals heu vessat els vostres consols, cerqueu-hi 
un refugi que us posi a cobert de les ires injustes en els dies de l’amargura. 

--I què farà, va preguntar-me, el meu germà? 
--El vostre germà, pare meu, li vaig respondre, serà feliç pensant  que des del vostre 

asil les vostres oracions han de pujar a Déu perquè li obri el regne de la pau eterna. De 
què serveixo jo, pare meu, o a qui sóc útil, o qui hi ha que de mi es recordi en la seva 
hora darrera, quan els ulls de l’ànima es van obrint a mesura que els del cos es tanquen? 
Jo he d’esperar la meva sort, i des d’aquesta cel·la emprendre el meu últim viatge. Però 
vos defraudaríeu les esperances dels infeliços que sense els vostres consols serien tal 
vegada víctimes de la desesperació. Poseu-vos en lloc segur, pare meu. 

--Manuel, em va respondre amb dignitat el pare Josep; està en lloc segur aquell que 
en Déu confia. Amagui’s en els llòbrecs abismes, en el si de la mar, a les entranyes de la 
terra, que a tot arreu el llamp de Déu l’atraparà. Veig que per a ell mateix el meu germà 
opina millor que per al seu germà. Però ja que per a ell no li falta valor, que en tals dies 
és preciós do del cel, ens toca complir, germà, un mandat dels nostres superiors, que per 
això ve a torbar el seu repòs. 

I sortint de la cel·la el vaig seguir per aquells corredors en el sòl del qual dibuixava 
la llum de la lluna les arcades que li obrien pas i les columnes on aquestes se sostenien. 
Regnava un silenci profund, i l’única cosa que l’interrompia era la fressa dels plecs del 
nostre hàbit a mesura que avançàvem. Deixant el corredor vàrem baixar temptejant 
l’escala que conduïa a l’església. Només una làmpada cremava a sota de l’espaiosa nau. 
Allà els nostres més petits moviments, i fins i tot la nostra respiració, ens semblava que 
ressonaven i es repetien al nostre entorn. Al pare Josep li va semblar que el vent devia 
d’haver apagat tres làmpades més que sempre cremaven, i m’ho va dir a l’orella. Una 
d’elles, junt a la qual vàrem passar, fumejava encara. Però li vaig respondre, quasi sense 
obrir els llavis, que aquella nit havia estat i continuava sent bonancenca. 

Primer vàrem posar en lloc segur el pa sagrat. Després vàrem seguir un a un pels 
diferents altars, i en vàrem treure les relíquies més precioses, els objectes fàcils 
d’ocultar, i que ren el blanc predilecte de la veneració dels fidels. No ens fixàrem en el 
valor material i sí en el moral d’allò que salvàvem. Així és que el pare Josep va agafar 
una divina Pastora de fusta toscament esculpida, i en la mateixa capella no va tocar dues 
llànties de plata preciosament treballades. Tot ho anàvem a dipositar a la fresca gruta, 
de la qual ja vaig parlar, oberta al peu d’una escala, amb la idea d’entrar-ho després al 
corredor sepulcral, que és com anomenàvem les catacumbes. Acostumats a la foscor de 
la gruta, quan tornàvem a l’església, a pesar de la llum escassa que la il·luminava, ens 
semblava que de la nit passàvem al dia. 

Una vegada reunits tots els objectes a la gruta, els vàrem introduir a les palpentes en 
el corredor de les catacumbes. Fet l’últim viatge, el pare Josep em va preguntar, amb 
veu quasi imperceptible, si al final del corredor sentia alguna fressa, Em vaig aturar, 
vaig detenir l’alè, i li vaig respondre que en efecte em semblava que alguna cosa per 
aquell costat es movia. Vàrem avançar donant-nos la mà; però, al final del corredor, 
quan ens trobàvem sota de l’església, ens va semblar que la fressa, en lloc de sentir-se al 
costat nostre, la feien sobre el nostre cap. 

--Va ser una por infundada, va dir el pare Josep, ningú no ens ha vist. 
I a les palpentes, com havíem entrat, sense deixar-nos anar de la mà, vàrem sortir del 

corredor dels sepulcres i ens trobàrem en la gruta, la frescor de la qual ens va semblar 
més deliciosa que mai. Hi vàrem descansar uns instants, no tant per recobrar les forces, 



com per observar en total silenci i recolliment si per algun lleu soroll podíem descobrir 
que algú hagués seguit els nostres passos. No vàrem sentir res. Sortint de la gruta vàrem 
repetir la mateixa prova asseguts al peu de l’escala; però els claustres i els corredors 
estaven tan silenciosos com la gruta. Per fi, tornàrem a penetrar a l’església, i un cop en 
ella, sense respirar a penes, immòbils, atenta l’oïda, vàrem escoltar, i només vàrem 
sentir les nostres pròpies pulsacions. 

Però el pare Josep, sense dirigir-me la paraula, prement-me amb la seva esquerra la 
meva mà dreta, va assenyalar-me amb l’altra l’altar major. Evidentment vaig notar el 
que ell havia notat i em volia significar. 

La llàntia de l’altar major, que en sortir l’última vegada havíem deixat encesa, ara 
estava apagada. Qui l’havia apagat? No li mancava oli; la nit era quieta; l’aire no tenia 
força ni tan sols per fer tremolar una mica els pintats vidres de les finestres del temple. I 
on els vidres estaven trencats, les cortines restaven immòbils. El pare Josep va dir-me 
que començava a creure que hi havia algú amagat en aquell recinte. Vàrem fer la volta a 
tota l’església, vàrem registrar una darrera l’altra les capelles laterals: tot romania 
desert.  Seguírem els confessionaris, i no vàrem descobrir res. 

--Per què hem de preocupar-nos, va dir-me el pare Josep, per haver-se apagat una 
llàntia? No pot ser això un avís de la Providència per fer-nos entendre que, igual que 
aquella llum, molt aviat les nostres vides poden extingir-se? 

--Però creieu, pare meu, vaig dir-li, que és tan a prop el perill com aquestes 
prevencions ens indiquen? 

--I creus tu, Manuel, tuejant-me com la primera vegada que em va parlar amb tota 
l’efusió de la seva ànima, creus tu que la calma per la qual en aquests moments estem 
passant no és precursora d’una tempesta que en qualsevol moment pot anorrear-nos? 

Va dir això, i avançant-se molt a poc a poc em va fer pujar per una escala que donava 
a les tribunes de l’església. Des d’allà, el fons de l’església semblava sepultat en la 
foscor més completa. Seguia jo el meu conductor sense fer-li la menor pregunta, avivant 
el pas quan ell l’avivava, o retardant-lo quan ell ho feia. Vam recórrer l’espècie de 
galeria que a meitat de l’altura del temple quasi l’envoltava enterament; ens vàrem 
aturar en el cor, en aquells moments solitari, i on feia poc ressonaven les pregàries dels 
nostres germans. 

--El cor em diu, digué el pare Josep, que mai més no podré des d’aquest lloc alabar 
Déu. 

I asseient-se on tenia de costum durant les hores de cor, va creuar els braços damunt 
el pit, va inclinar el cap, i va romandre així una bona estona meditant. Després es va 
deixar caure de genolls, i besà el sòl que ell i els seus germans havien tantes vegades 
trepitjat. 

--No serviran de res els meus cabells blancs, em va dir, ni el meu dolor perquè em 
permetin d’exhalar aquí el últim sospir. 

Vaig notar que les meves parpelles s’humitejaven en sentir aquestes paraules, i 
agafant del braç aquell home exemplar, vaig suplicar-li que, ja que en els meus amargs 
dies havia vessat un bàlsam en la meva existència, no em sumís ara en el més trist 
desconsol. 

--No ho faré, em va dir aixecant-se; però, Manuel, el cor em diu que quedaràs 
abandonat a les teves pròpies inspiracions. Si això arriba, jo crec que tens i conserves 
dintre teu intacte un dipòsit de consols que vaig contribuir a omplir, agafant-los de 
l’amor a Déu i de l’amor als homes. No l’esgotaràs fàcilment. 

És va aixecar dient això, i es dirigí cap a una escala per la qual vàrem pujar al terrat. 
Ja mai desapareixerà de la meva memòria l’espectacle que des d’allà vaig contemplar. 
En principi em va semblar que tot estava tranquil al voltant nostre. Però aleshores em va 



semblar que sentia allà lluny uns crits estranys, perllongats, i de temps en temps repetits, 
Després em va semblar percebre la fressa de gent que corria, i el galop dels cavalls 
sobre l’empedrat dels carrers, i fins i tot el xoc de sabres i espases. De tant en tant 
ressonava una veu aguda que semblava imperiosa, a la qual seguien ordinàriament les 
carreres i el galop. Una d’aquelles veus vaig sentir que en veu alta manava desallotjar el 
carrer, i en veu baixa al populatxo que no tingués por. 

De sobte va aixecar el cap tant com va poder el pare Josep, i vaig veure que fixava la 
mirada cap al centre de la ciutat. 

--No veus, va dir-me, com si fos un núvol negre que s’aixeca molt a prop d’on ha de 
caure la torre de santa Caterina? Déu meu! sembla que el sol la daura amb els seus 
raigs, i no obstant estem a la meitat de la nit. 

--És un incendi. 
--Sí, em va respondre, és un incendi voraç que està reduint a cendra un temple i un 

convent grandiosos. 
--I com, vaig dir jo, no se sent cap campana que toqui a foc? 
--El toc de difunts sentiràs, i no el de foc. Això és una foguera fúnebre en la qual 

sobre les restes  de la casa de Déu van amuntegant els cadàvers dels que hi cercaren un 
refugi. 

--Mireu allà, una altra columna de fum, vaig dir jo posant la vista cap a ponent de la 
ciutat. 

--Sí, em va dir el pare Josep, i també agafa com l’altra el color de foc.  És un altre 
incendi. Aquest cau a mà esquerra de nostra Senyora de Betlem. Sens dubte les flames 
devoraran l’església i el convent del Carme. Cap aquell altre punt cau.  Com pugen les 
flames cap als núvols! Mira com el fulgor d’aquestes dues fogueres vessa per la ciutat 
un roig resplendor que sembla banyar-la amb sang. Incendiaris! 

--És dir, vaig preguntar-li amb horror, que aquestes flames les ha encès la mà de 
l’home? 

--En la teva infantesa, em va respondre el pare Josep, potser l’estrèpit del tro et va fer 
tremolar, o tal vegada vas mirar amb espant els torrents impetuosos o el mar embravit. 
Ara podràs entendre que l’home en els seus furors és més temible que tot el que t’ha 
pogut fer por. Manuel, demanem a Déu que es compadeixi dels desgraciats als quals 
fins a tal punt arravata la ira. 

Dient això, es va prostrar de genolls, i jo el vaig imitar; i aixecant el braços, i posant 
al cel els ulls humits amb el plor, tenint per volta els núvols i les estrelles, i per torxes 
dues fogueres espantoses, es va posar a pregar con si estigués davant de l’altar major de 
la nostra església. 

--Déu meu, deia, no permetis que les flames que ells han encès siguin refusades 
sobre els seus caps. Dóna’ls temps perquè recobrin el sentit. Ells mateixos recolliran 
algun dia com si fossin precioses restes les cendres que ara van amuntegant mal 
aconsellats per la ira. 

Es va interrompre i es va aixecar amb astorament, dient: 
--On estem? La ciutat es converteix en un mar de flames. Un nou incendi cap aquest 

costat de migdia. Aquest cau molt més a prop. És el convent de Trinitaris descalços. Un 
altre incendi encara: cap el convent de Sant Josep. Ires i abominacions dels homes! 

Aquestes paraules em varen arrencar de la trista meditació en la qual em trobava 
submergit, i aixecant-me em va semblar realment que la ciutat comtal no era altra cosa 
que un volcà inextingible. Quatre columnes de fum s’aixecaven del seu si, i ajuntant-se 
en els núvols formaven una negra volta, a sota de la qual tot semblava envoltat de 
flames. El tercer incendi, que era el menys llunyà, enviava sobre nosaltres un resplendor 
tan viu que, mirant el pare Josep, el seu pàl·lid rostre em va semblar roig i inflamat. Ell 



no em va mirar. Mai no he vist una figura més inspirada i sublim que la seva en aquells 
moments terribles. 

--L’època del judici final ha d’estar propera, deia contemplant aquell espectacle 
espantós; l’home mateix s’afana a fer miques la humanitat; els que han de ser destruïts 
invoquen la destrucció perquè més aviat els anihili: la ira regna a tots els cors, i la set de 
venjança fa espurnejar totes les mirades. 

--Els crits s’atansen, vaig dir interrompent-lo. 
--En efecte, em va respondre, i sonen cap el convent de la Mercè. Són veus cansades 

i enrogallades a força de furiosos clamors. Sents com diuen “foc sobre ells”?... Però 
també ressonen penetrants alarits d’homes i dones. Són els veïns que temen ser víctimes 
de l’incendi, i demanen als agressors que apaguin les seves teies. Però aquests no volen 
apagar-les. I aquells infeliços clamen el cel amb crits de desesperació que trenquen el 
pit. Sents, Manuel? el furor i la cridòria augmenten. Foc! criden uns: mori! diuen altres. 
Aquesta vegada els clamors del veïnat hauran estat útils. Els incendiaris fugen. 

--Sí, pare, li vaig dir; però vénen cap a nosaltres. 



CAPÍTOL XLVIII 
 

L’home de la teia.—Mort del pare Josep 
 
Veritable veritat. Molt després varen ressonar davant les portes del nostre santuari uns 
crits espantosos, en els quals la ira feia créixer les més nefandes blasfèmies. Algunes 
veus denotaven que els incendiaris no estaven d’acord en el seu pla d’extermini. 

--De què ens servirà, deia un, destruir els seus cataus, si s’escapen les guineus? 
--Hem de penetrar primer a la mansió del fanàtics. 
--I que ningú no se n’escapi amb vida. 
--Us perdreu en un laberint de corredors, deia un altre, i se us escaparà la presa. 
--No, que no hi haurà pedra que no remoguem ni amagatall en el qual no ens fiquem. 
--D’aquesta manera descobrirem els tresors que deuen tenir amagats. 
--I per a què? Que desapareguin amb ells els seus tresors. Jo no vull botí, sinó sang. 
--Venjança implacable. 
--Que el fum faci sortir de la seva cova els rèptils. 
--Així desapareixeran ells i les seves cases. 
--Foc a elles i a ells. 
I hi va haver uns instants d’agitació sorda, i després de silenci profund. Vaig mirar el 

pare Josep, i el vaig veure aixecant al cel una mirada dolorosa, caritativa, amb la qual 
semblava implorar a l’Etern perquè es compadís dels desgraciats als quals una fatal 
al·lucinació llançava a cometre un horrorós sacrilegi. 

--A prendre posicions, va dir una veu d’entre els agressors: una brigada per a cada 
sortida. 

I es varen sentir passos, sembla dels que formaven les brigades, que anaven a situar-
se cadascú en el seu lloc. 

--Aquest convent enterament aïllat, amics, es presta per a una escomesa en forma; no 
l’hii han de valer veïns plorosos. 

Succeí a aquestes paraules un altre interval de silenci, seguit a la vegada d’una 
estrepitosa cridòria i picament de mans. 

No va tardar a trobar la causa d’aquesta explosió inesperada. Un viu resplendor va 
il·luminar en aquell moment els edificis propers, sorprenent a més d’un habitant tímid 
que amb mà tremolosa entreobria algun batent i tornava a tancar-lo espantat que no el 
veiessin. Cinc vegades es va renovar aquell aplaudiment sinistre, les mateixes que un 
nou resplendor roig explicava aquella infernal gatzara. 

L’incendi cenyia la nostra residència, i la il·luminava per tots els seus angles i per 
totes les seves portes. Vaig notar que per les meves venes corria un pànic fred i que tot 
el meu cos s’estremia. Anava a caure defallit quan el pare Josep em va rebre als seus 
braços i em va estrènyer tendrament. 

-- Et mancarà valor, va dir-me, en el dia més formós de la teva vida? No saps, fill 
meu, que el guardó més preciós que pot esperar un missioner és la corona del martiri? 
¿No m’havies dit moltes vegades que desitjaves seguir-me a llunyanes terres per obrir el 
ulls als que no veuen la llum, encara que aquest acte de caritat et costés morir entre 
turments? ¿No hem fet tot el que podíem fer perquè els nostres propis germans no es 
neguessin a veure el sol que amb els seus raigs a tots ens il·lumina? ¿És culpa nostra si 
un deliri lamentable els fa preferir la nit al dia, i  la claredat al caos? ¿No et semblen 
dignes de compassió, ells que en les pròpies tenebres que estimaven troben el seu càstig; 
i no et sembla que és envejable la nostra sort, ja que anem a morir per la fe que 
professem? 

--A ells! que s’escapen, deien des de fora. 



--Venjança, venjança! 
I aquests crits anaven confosos amb els ais d’alguna víctima. 
--Sents, em va dir el pare Josep, els últims sospirs d’algun germà nostre? L’Etern 

desprèn la seva ànima de la presó del cos per a elevar-la pura a la mansió inefable. 
--Aquest ja ha pagat el seu compte, deien els agressors. 
--Cal que arrosseguem la seva carronya, i esquarterar-la, va contestar un altre amb 

una veu enrogallada. 
--No us rabegeu en els cadàvers, deia un altre. 
--Pau amb els morts, no sigui que se’ns escapin els vius. 
Jo continuava estretament abraçat al pare Josep, i vaig dir-li: 
--No sento morir-me jo, que de res no serveixo; però, ¿no podré fer un esforç per 

salvar-vos a vos que tan útil podeu ser demà als mateixos que avui desitgen la vostra 
mort? 

--I tu creus, em respongué, que la meva mort, permesa en els designis de l’Altíssim, 
no pot ser tal vegada més útil per a ells que tots els afanys d’una vida debilitada ja per la 
vellesa i els sofriments? ¿Ignores que les ires dels homes, a la manera del llamp, 
s’apaguen i queden reduïdes al no-res, una vegada han arribat al súmmum de la seva 
força destructora? 

Una fressa formidable que va fer tremolar el sòl en el qual ens sosteníem, va 
interrompre el pare Josep. Una de les portes incendiades s’havia desplomat. Entre elles i 
les del temple hi havia un pati en el qual varen precipitar-se els agressors. 

--Fill meu, em va dir el pare Josep, el nostre lloc està marcat davant dels altars; el 
nostre deure és morir prostrats al peu del santuari. Valor en Déu, en aquell Déu que va 
voler per a ell la mesura de totes les amargures i de tots els dolors. 

Ens vàrem dirigir aleshores cap a l’escala per on havíem pujat. Sens dubte s’havia 
tancat darrera nostre la porta que ens hi portava, ja que va oposar resistència en 
impel·lir-la. la vàrem vèncer fent un esforç, i es va obrir amb estrèpit. 

Un resplendor vermellós ens va enlluernar per un moment en obrir-la, i vàrem creure 
que l’incendi s’havia apoderat del temple. 

Però després vam percebre en el primer tram de l’escala un home amb els braços 
oberts que portava  a la mà esquerra una teia encesa, i a la dreta una aguda daga. Quasi 
reia; però el desencaixament  dels seus ulls i la pal·lidesa del seu semblant denotaven 
que la seva agitació interior contrastava amb la immobilitat del seu cos. 

--A què veniu, germà? li va preguntar el pare Josep sense immutar-se. 
--Vinc a dir-vos que ha arribat la vostra hora, va respondre aquella aparició terrible. 

Ja no més hipocresia sota els silicis: ja no més orgull sota la  cogulla: ja no més 
dominacions encobertes sota d’un hàbit cendrós. Tremoleu, vanitats que preneu per 
ensenya  el no-res. No és veritat que el nostre passat i el nostre esdevenidor és la pols? 

--I creus, insensat, li va preguntar el pare Josep, que el teu mateix furor sigui altra 
cosa que pols? 

--I no obstant, va respondre l’home de la teia, és una pols que anorrearà una altra 
pols. 

--Tens pares? va dir el pare Josep com si parlés amb un home la sort del qual li 
interessés en extrem. 

--No els vaig conèixer, va respondre maquinalment el de la teia. 
--Tens germans? 
--Navego sol contra vent i marea. 
--Tens fills, doncs? 
--L’acarnissament contra vosaltres és el meu fill, que alimento nit i dia. 
--Però tu creus en Déu, no és veritat? 



--Però no en el Déu que te solapa, que manca a la fe. 
--T’enganyes, ja que el meu Déu és el teu, desgraciat. I no creguis que em faci parlar 

així el desig d’escapar de les teves mans. Aquí em tens miserable ancià, als teus peus, 
però no degradis la noblesa de la teva ànima, ni et perdis per sempre. El teu Déu no et 
va crear per ser incendiari ni assassí. 

I vaig veure el pare Josep prostrat als peus d’aquell home implacable. 
Es varen sentir però terribles alarits i imprecacions dins del temple, en el cor, a les 

tribunes, i molt a prop de nosaltres. Un altre home va acudir precipitadament.  
--Hola! has fet presa també en aquest palomar? Jo t’ajudaré a rematar-la. De dues 

te’n deixo una. 
I enarborant el seu braç, nu i armat, sobre el pare Josep, li va descarregar i li va 

treure l’arma tenyida en la sang més innocent i més pura que va solcar mai per humanes 
venes. 

--Ara a recórrer les cel·les, va dir aquella hiena allunyant-se en busca de nova sang. 
Em va semblar que l’home de la teia vacil·lava en si renovaria el cop donat pel seu 

company. Vaig mirar-lo fit a fit, i em va semblar que reconeixia les seves faccions 
malgrat que les havien alterat el temps i la ira. El pare Josep havia caigut exànime als 
meus braços. 

--En nom d’una persona que us va ser molt estimada, vaig dir a l’incendiari, mateu-
me si us plau, però salveu la poca vida que li queda a aquest ancià. 

--I quina fou la persona que em va ser molt estimada? va dir sorprès el de la teia? 
--S’anomenava Adela, li vaig dir amb veu apagada que a penes vaig tenir força per 

arrencar-la de la meva gola. 
El punyal va caure de la mà d’aquell home, i la teia va fer un moviment convuls. 
Em vaig aixecar, vaig carregar sobre les meves espatlles el pare Josep, i vaig fugir no 

sé cap a on. A vegades m’il·luminava el roig fulgor de l’incendi; altres vegades el fum 
em feia detenir el pas i quasi m’ofegava. Vaig voler aturar-me alguna vegada, ja sense 
alè; però unes veus penetrants i uns passos accelerats em feien entendre que era 
perseguit; i avivant la meva carrera em vaig trobar a la gruta, vaig obrir la porta de les 
catacumbes, i em vaig internar en el corredor dels sepulcres. Rendit de cansament em 
vaig estirar al sòl junt a la meva preciosa càrrega. que no donava senyals de vida. 

La fatiga, l’agitació i el terror em tenien en un estat de llanguiment extrem per al 
meu cos, i d’exaltació febril per a la meva ment. Somiava despert. Em semblava que el 
pare Josep era un nen innocent, candorós, bellíssim, la guarda del qual m’havien 
confiat. “Fuig amb ell, em deien, d’aquela ciutat que és presa de les flames, incendiada 
per la mà dels seus propis fills: fuig i salva aquesta criatura”. I jo fugia. Jo no era un 
religiós, era un home com els altres. Jo girava la vista de tant en tant cap a la ciutat 
incendiada; i una vegada, en girar-me cap el nen vaig fer un crit d’horror. Un home amb 
l’espasa a la mà me l’havia arrabassat, i el nen s’havia prostrat als seus peus i abraçava 
els seus genolls, dient que ell havia de ser el seu pare. L’home de l’espasa s’entendria. 
Però heus aquí que es presenta un altre home brandant un punyal. Ambdós anaven sense 
altre vestit que calçons i camisa ensangonats. En va volgué  el primer detenir el braç del 
segon, perquè vaig veure el punyal sortir enrogit del pit d’aquella inestimable criatura. 
Vaig córrer cap al nen, desolat, i vaig palpar la seva ferida, i vaig voler amb la meva 
calor estroncar la seva sang, i tornar-lo a la vida que semblava que volia abandonar-lo. 
Jo el petonejava, li deia que era la meva única esperança i consol a la terra, i li suplicava 
amb plors que no em deixés en la soledat i l’abandó. 

La veu tendre i dolorida del pare Josep em va tornar a la realitat, ja que  l’estava 
abraçant en el meu deliri 



--On estem? em deia; quina foscor és aquesta? quin rumor ressona sobre els nostres 
caps que sembla com si aquest edifici se n’anés a baix? Qui ets tu les llàgrimes del qual 
sento que corren per les meves galtes? 

--Pare meu! 
--Manuel, la teva veu em sona bé, però els teus plors em fan pena. A on m’has 

conduït, fill meu? 
--Al corredor dels sepulcres; què puc fer per tornar-vos a la vida? 
--Déu t’ha inspirat. Aquest és el lloc de descans que per al meu cos desitjava. 
--Però Déu us restituirà les forces, perquè després de la tempesta pot venir la 

bonança. 
--Els dies de bonança ja m’han arribat. La borrasca que sents xiular desfermada per 

sobre de nosaltres ja no torbarà més el meu descans. 
--Per compassió no em parleu així, pare meu, que em destrosseu l’ànima. 
--Valor en Déu, vaig dir-te quan teníem als nostres peus la tempesta i les flames. 

Valor en Déu, et repeteixo ara que l’incendi i la turmenta estan a sobre de nosaltres. 
Valor en Déu, que si et conserva, per a alguna cosa ho fa. Escolta’m, i recull bé les 
meves paraules, no sigui que l’eco les porti cap a alguna escletxa per on es perdin. 

--Us escolto, pare meu. 
--Les catacumbes tenen una entrada, i tenen també una sortida. Per ella pots salvar 

les nostres relíquies, tota vegada que el cel... 
--Continueu, pare meu, que ja us escolto. 
--Dóna’m la mà, Manuel, promet-me que si arribes a conèixer el meu assassí, 

l’estimaràs com jo l’estimo. 
--Us ho prometo, pare meu. 
--I procuraràs salvar la seva ànima, i si té fills els estimaràs i els educaràs com si 

fossin germans teus. 
--Us ho prometo, pare meu. 
--L’entrada bé la coneixes, però ja no et servirà  si no vols exposar a la riota de la 

gent els ossos dels nostres germans. 
--Ho sé, pare meu. 
--La sortida... Ai de mi!... Manuel, adéu... per a sempre. 
--Pare meu! responeu-me. 
Dient això vaig agafar les dues mans d’aquell venerable ancià. 
Però no em va respondre. 
--Pare meu! vaig repetir. 
Tampoc em va respondre. 
Als seus llavis vaig aplicar els meus. 
I aquelles voltes sepulcrals varen recollir l’últim sospir de l’home més virtuós que he 

conegut. 



CAPÍTOL XLIX 
 

Ja no tinc pare.- L’última voluntat del pare Josep 
 
El que per dintre meu  va passar en aquell moment dolorós no sé si ho sabré explicar. 
Catorze anys havia passat al costat d’aquell inimitable exemple d’accions belles, catorze 
anys durant els quals puc dir que no vaig pensar per mi mateix, i que vaig viure en una 
espècie d’èxtasi, ple cada dia de nova admiració cap el meu àngel tutelar a la terra. Jo el 
contemplava admirat pels seus actes públics i privats, per la seva caritat, per la unció 
inefable de les seves paraules. Em semblava que no m’era possible de fer una altra cosa 
millor que les que ell feia, ni proferir paraules més dignes que les que dels seus dolços 
llavis fluïen. Jo no necessitava veure’l fent miracles per anomenar-lo sant. En tenia prou 
amb sentir-lo, seguir els seus passos, observar com sembrava la pau en les famílies i la 
satisfacció en els cors, i com feia brollar el plor d’uns ulls ja quasi envidriats. Jo no feia 
res que ell abans no ho hagués fet; i si alguna bona inspiració em donava el cel, encara 
no acabava jo de concebre-la ell ja l’havia aplicat. Jutgeu, doncs, com quedaria tenint 
als meus peus, banyat en la seva pròpia sang, exànime, l’únic home que en la foscor de 
la vida m’havia agafat de la mà, i em conduïa pas a pas amb seguretat per entre mil 
estimballs... Junt a mi acabava d’apagar-se per sempre la llum de la meva existència. 

--Ja no tinc pare! vaig dir amb veu alterada pels plors que no podia reprimir. 
--Ja no tinc pare! em va semblar que repetiren dues vegades els ecos d’aquelles 

fúnebres voltes, com si les parets mútuament  es rebutgessin i retornessin aquella veu 
humana, al so de la qual no estaven acostumades. 

--Ja no tinc pare! vaig repetir caient sobre aquell cos del qual s’anava apoderant ja la 
fredor del sepulcre. 

Semblava que l’abatiment, i tal vegada la desesperació, havien de fer presa en la 
meva ànima; i no obstant no fou així. 

Vaig posar el meu front sobre el front d’aquell home que ja no pensava; la meva 
boca sobre la boca d’aquell que ja no parlava; i el meu cor sobre el seu que ja no 
bategava. Encara estava calent. I em va semblar que aquesta resta de calor em 
penetrava, em vivificava, m’inspirava. Jo volia arrabassar al seu espaiós front la facultat 
de pensar coses sublims, i a la seva boca el do d’expressar-les amb delicadesa i amb 
dolçor; i al seu cor el tresor de sentiments purs que guardava. “Dóna’m els teus 
pensaments, deia jo a aquell cadàver, dóna’m les teves paraules, dóna’m els teus batecs 
generosos. Com he de viure separat de tu, i com faré un pas si no et veig davant meu? 
Què he de fer i com he de portar-me, àngel meu, lluny de tu? 

I amb les meves llàgrimes regava aquell semblant inanimat; i com els meus braços 
estrenyien contra el meu pit aquelles restes. 

Aleshores em va semblar que sentia ressonar a les meves orelles les seves últimes 
paraules: 

“Estimaràs el meu assassí com jo l’estimo; procuraràs salvar la seva ànima; si té fills 
els estimaràs, i els educaràs com si fossin germans teus.” 

El que té de més bell el llibre de Déu estava inclòs en aquestes paraules. Eren l’únic 
testament del pare Josep, última voluntat incomparable en la qual em nomenava el seu 
marmessor per fer bé al que tant malament l’havia tractat. Jo no havia de faltar a la 
confiança que en mi havia posat. El seu darrer sospir l’havia dipositat en mi, embolicat 
en l’única cosa que posseïa, en amor cap els seus enemics. Jo no em podia mostrar 
indigne de l’afecte i les atencions que m’havia prodigat aquell baró exemplar: jo tenia 
l’estreta obligació de donar compliment al seu llegat. 



Als que l’havien perseguit de retir en retir, arrancant-lo dels braços de la seva 
soledat, que tant li agradava, els devia amor. 

Als que l’havien assetjat com una fera, i havien jurat la seva mort, jo els hi havia 
d’obrir el meu dipòsit d’afecte. 

Als que li havien incendiat la seva residència i destruït amb el ferro i el foc els altars 
al peu dels quals pregava, jo els hi havia de repartir compassió, afanys i tendresa. 

Als que, en fi, havien obert les venes del seu cos, i per elles havien donat sortida a la 
seva sang i a la seva existència, jo els hi havia de besar les roges mans, i ensenyar-los la 
font d’una vida deliciosa on se les rentessin i blanquegessin. 

Amor a tots ells; salut i pau a les seves famílies; i en pagament d’odis inveterats, 
beneficis inestimables. 

Em vaig aixecar, com si un raig de llum m’hagués ferit en aquella obscuritat 
profunda, i de sobte em vaig sentir un altre home. A la consternació, al tremolor, i al 
plor que m’intimidaven i confonien, van succeir-me  la seguretat, la sang freda i el valor 
cristià que em varen donar confiança i ànim. 

Dret, sol, sense altre empara que els sepulcres, envoltat de tenebres espantoses, 
trepitjant sang, i tenint davant meu un cadàver, vaig creure que l’home evangèlic pot 
fer-se superior a totes les humanes misèries i a totes les catàstrofes de l’existència. 

Continuaven ressonant sobre aquelles voltes funeràries uns sorolls estranys i 
terribles. Tan aviat eren onades de passos precipitats, o terrabastalls com d’altars que es 
desplomaven, o eren cops tremends com si els fessin amb maces colossals. A vegades 
un silenci misteriós succeïa a totes aquestes agitacions formidables; però no durava molt 
i ordinàriament anava seguit al cap de poc de la repetició d’aquells passos, d’aquell 
colpejar furiós, i d’aquells estrèpits que feien tremolar les catacumbes. 

Una vegada que l’interval de silenci va durar més del que acostumava, em va 
semblar que sentia una fressa molt lleugera, però més sinistra que les anteriors. No 
ressonava sobre el meu cap, sinó quasi al meu costat. Era el cruixir ben conegut d’uns 
panys. Maquinalment vaig girar el cap a on em semblava que ressonava, i vaig veure 
una llum que il·luminava el corredor dels sepulcres. 



CAPÍTO L 
 

Qui era l’home de la teia 
 

Vaig obrir la porta de la gruta, vaig veure un braç la mà del qual sostenia una llanterna, i 
vaig veure entrar, tancant darrera seu la porta, l’home fatal que se’ns havia aparegut junt 
al terrat del temple. No anava armat. 

--Bona cala és aquesta, va dir amb la més gran sang freda. 
Sense saber que em feia, em vaig posar davant del cadàver del pare Josep, amb el 

gest de voler defensar-lo. 
-- Per a un vaixell carrat, va continuar el recent arribat, vet aquí un excel·lent 

fondejador en el qual fer la traveta bornejant.  
--Quin poder diabòlic, vaig dir al foraster, et porta a les entranyes de la terra per 

profanar la casa dels morts? 
El recent vingut va investigar les profunditats del corredor a la llum de la llanterna, i 

em va respondre sense mirar-me: 
--La sang és cable que deixa sempre rastre, i una mà que n’està tenyida deixa sempre 

els dits a la pedra, encara que aquesta encobreixi algun ressort. Tal vegada el teu Déu o 
el teu bé, i no l’esperit maligne que dius, em fa prendre creu aquí, i amarres. Vas 
resguardar l’ancià? 

--Heu-lo aquí, vaig dir-li, apartant-me a un costat. 
El de la teia va fixar la llum de la llanterna en el rostre inanimat del pare Josep, i va 

aixecar el seu braç rígid, i el va deixar caure com si hagués volgut assegurar-se que 
pertanyia a un cadàver. 

--Ho sento, va dir fredament, perquè aquest ancià no se semblava a cap de vosaltres; 
i en el meu interior havia jurat que el posaria a bon port. 

I va tornar a mirar-lo, i fins es va inclinar, posant un genoll a terra, com si volgués 
escodrinyar si d’aquells llavis entreoberts sortís algun lleuger alè. 

--S’ha acabat, va dir aixecant-se: aquesta nau ha perdut la canya. I ara, en què més 
puc servir-te? 

Em sorprenia tanta serenitat i audàcia; però les mostres d’interès que a la vista 
d’aquelles despulles sagrades acabava de fer el foraster, m’havien commogut. No vaig 
tenir valor per dir-li el que d’ell desitjava, i només vaig poder assenyalar el cadàver, i 
després un dels nínxols buits que a la paret es divisaven. 

--T’entenc, em va dir; pau als ossos. Donem sepultura a aquestes restes mortals. 
I em va ajudar a dipositar el cadàver del pare Josep en un d’aquells nínxols. 
--Amb això no n’hi ha prou, va dir, cal tapar aquest forat. Ja que no tenim una mala 

planxa de plom o un tros de post, no hi haurà per aquí algun soc i estopa per revestir-lo? 
Sentint això vaig abaixar els ulls, no podia suportar el pes de les llàgrimes. 
--Comprenc, va dir, com si la meva actitud li hagués suggerit alguna idea; aquesta 

terra, amarada en la seva pròpia sang, serà, per al que va saber conservar-la pura a les 
seves venes, la millor argamassa amb la qual poder omplir aquest forat. 

I en pocs minuts va haver tapiat amb aquella terra preciosa el nínxol que guardava 
les despulles per a mi més estimades. 

--Estàs content? em va dir així que va haver acabat  la seva obra; què més vols de 
mi? 

Com que no encertava a recuperar-me de la meva commoció i de la meva sorpresa, 
em vaig mantenir silenciós, capcot, sentint com s’humitejaven les meves galtes. 



--Ja ho entenc, va dir el meu interlocutor com si novament interpretés el meu 
pensament: li manca una inscripció a aquesta làpida, i crec que la llegeixo a la teva 
ment. 

--És veritat, vaig dir-li. 
--No és això el meu fort, respongué en un gest d’un home que medita profundament. 
--I traient una daga que portava amagada va esculpir amb la seva punta una línia 

sobre la tàpia d’aquell nínxol. 
--Vejam si l’encerto, em va dir; és breu i de poc pes: 
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--UN MÀRTIR, havies d’haver escrit, li vaig dir. 
--Està bé em va respondre escrivint novament: 

 
UN MÀRTIR 

 
I girant-se cap a mi, i ensenyant-me la fulla de la daga amb la qual havia escrit 

aquelles paraules, va afegir: 
--Mira-la neta i lluent com va sortir de les mans de l’armer. El meu furor 

m’enganyava. No sóc home al qual animi la vista de la sang. Només sóc bo per trepitjar 
les taules. Això sí, desitjava i em complau que les flames hagin reduït a cendra la teva 
residència. Què més vols de mi? 

Ho va dir, i va tirar ben lluny la daga. 
No vaig trobar paraules per respondre-li, i no podent contenir la meva agitació em 

vaig posar de genolls davant del nínxol que amagava aquelles restes venerables. 
--Si el que vols és fer les teves oracions, que siguin breus, em va dir el de la teia, 

perquè he de parlar-te. 
--Pare meu, vaig dir ajuntant les mans com si em pogués sentir el que reposava en el 

sepulcre: em falteu vos, i em trobo perdut ja en els meus primers passos. Vos que teníeu 
l’ànima tan candorosa i bella, i que en aquest moment sens dubte goseu ja de les delícies 
que Déu depara als seus escollits; vos que tant m’estimàveu en vida, no tindreu poder 
per dirigir-me des de les altures en les quals us trobeu una mirada que m’animi i que 
m’inspiri? Com ho faré jo, infeliç de mi, per fer entendre a aquest germà que miri al seu 
voltant i que retorni del seu deliri? 

--Atura’t, em va dir el de la teia interrompent-me, i posant-se dret davant meu; 
atura’t si tractes de pregar per a mi, i no tinguis tanta pena per a la meva ànima. Fa anys 
que la tinc acostumada a no cuidar-se del folre, ni dels fons, ni de l’esquelet de la meva 
barca. Només li permeto de veure el que tinc més a prop, i fins i tot li prohibeixo l’ús de 
la ullera de llarga vista. Ho dic perquè no perdis el temps, i anem al que més m’importa, 
perquè el temporal es referma. 

En efecte, semblava que retrunyia la terra al nostra voltant, i durant alguns moments 
vaig tenir por que els nínxols s’obrissin i que aquelles voltes fúnebres se n’anessin a 
terra. L’estrèpit que sobre els nostres caps ressonava com si fos un tro perllongat em va 
fer creure que el temple subterrani s’havia desplomat, i anava a donar pas a nous 
enemics. Vaig girar astorat la vista a l’extrem del corredor, de manera que vaig cridar  
cap aquella part l’atenció de l’home de la teia. 

--Estem sols, o naveguen corsaris per aquests racons? va dir recollint la daga que 
havia llençat. 



I com que jo tardava a contestar-li, va agafar la llanterna i es va endinsar per aquelles 
profunditats. Vaig seguir-lo i en arribar a la misteriosa columnata la vaig veure intacta, i 
vaig conèixer que l’estrèpit espantós procedia de l’enfonsament de l’església, que caient 
sobre el paviment produïa en les llòbregues  voltes l’efecte d’un terratrèmol. 

--Aquí es respira més folgadament, va dir el meu company. Només falta saber que 
ningú no pugui venir a torbar el nostre col·loqui. 

--Sols estem, li vaig dir, veient que continuava registrant per totes parts. Aquí sols 
ens pot veure i sentir el qui tot ho veu i ho sent. 

--I de la indiscreció del qual no tinc por. Escolta’m. Catorze anys han passat des que 
vaig aprendre a pronunciar un nom grat per a la meva ànima. Jo el proferia a tothora. 
Era el meu alè en les meves fatigues, el meu plaent descans quan aquestes finalitzaven, 
el meu consol en el present, i la meva esperança en el futur. Però més tard vaig haver 
d’aprendre a oblidar-lo. No sé quina ràfega violenta va arravatar de davant meu l’ésser 
que el portava, i vaig haver de renunciar molt a pesar meu a tot  ànim, a tot descans, a 
tot consol, i a tota esperança. No vaig poder ja assaborir-me pronunciant aquelles 
síl·labes cadencioses, perquè a diferència d’abans, em cremaven els llavis. A aquella 
il·lusió deliciosa succeí no obstant en mi un odi  aferrissat contra el que havien gaudit 
en arravatar-me la meva felicitat. Catorze anys fa que no havia proferit ni sentir proferir 
aquell nom encisador. Però aquesta nit, a la llum de l’incendi, jo l’he sentit, i ha tingut 
poder per retenir el meu braç i per desarmar les meves ires. Tu l’has pronunciat. 

Es va detenir dient això el de la teia com si volgués veure l’efecte que en mi havien 
produït les seves paraules. Jo em vaig mantenir dret davant seu, capbaix i meditabund. 
Els records del passat que aquell home evocava en aquell lloc trist, i en aquells 
moments terribles, oprimien el meu pit com si el premessin amb una anella de bronze. I 
de veritat que era per espantar-me la circumstància que no bé acabava d’apagar-se la 
torxa pura, que durant tant de temps m’havia il·luminat, quan ja s’obrien pas per arribar 
fins a mi les antigues tenebres de la meva existència. 

En aquella actitud, la meva llengua aclaparada no va encertar a pronunciar ni una  
paraula; però a pesar meu vaig fer un profund sospir. 

--Tu el vas pronunciar, va continuar al cap d’una estona l’home de la teia: qui et va 
ensenyar a pronunciar-lo? Qui et va manar que el pronunciessis per apagar en la meva 
ànima l’incendi d’ara, i renovar en canvi el volcà ja extingit? Qui ets tu a qui jo no vaig 
veure mai, i que saps tan bé com jo els meus secrets? Coneixes, digues, per ventura, va 
afegir abaixant la veu, a la que porta aquest nom? Saps on viu? Si pateix o és feliç? 
Digues-m’ho i et perdono a tu i els teus. No vaig fer el possible per salvar el teu ancià 
company? Jo portava un bàlsam que indubtablement hauria tancat la seva ferida. 
Aquestes mans l’hi haurien embenat. Encara que hagués estat a risc de perdre la meva 
existència hauria salvat la vostra. Encara que home de mar, i molt dur a la vela, obeeixo 
sense dificultat el timó que sento aquí, en el pit. 

En aquestes que em va ensenyar les seves mans, i en va treure una capseta, i un llenç, 
i benes que s’havia procurat. 

--Calles, infeliç? va dir en veure que jo em mantenia silenciós: o és que potser 
maquinalment o per una casualitat funesta per a mi, buscant la teva llengua alguna 
paraula que et salvés, vas encertar les úniques lletres que podien fer un miracle? Però 
no; jo vaig veure en el teu rostre pintada la veritat. Plores? Mai m’hagués cregut que cap 
de vosaltres plorés. Tu em coneixes; parla; tu m’has vist en altre temps, en altre lloc. 

--Sí, vaig contestar-li, recordo d’haver-te vist, però molt diferent de com avui et veig. 
--I a ella, l’has vista algun dia, o saps quin és el seu destí? 
--La vaig veure abans que tu la veiessis; vaig deixar de veure-la abans que te 

n’allunyessis: i des d’aleshores ignoro el seu destí, com tu mateix. 



--El teu nom, digues-me el teu nom. 
--Jo tinc dos noms. El meu nom del passat queda sepultat en una tomba. 
--On em vas conèixer? 
--A Calassans. 
Va estremir-se el de la teia en sentir aquest nom. Va agafar de terra la llanterna, i 

posant una mà sobre el meu pit, il·luminava amb l’altra la meva cara, i em mirava amb 
ulls desencaixats. 

No podent sens dubte coordinar els seus records, va deixar altra vegada el llum, i 
recolzant-se en una columna va passar la mà dreta pel seu front enardit. 

--Dóna’m altres senyes, va dir-me, si vols que et reconegui. 
--Mai no m’hauries reconegut si la Providència, en els seus designis inescrutables, no 

hagués volgut ajuntar en un sepulcre a dos homes als quals un altre sepulcre separava. 
Mira les empremtes que les passions, més que no pas  la mà del temps, han obert en el 
meu front. Tu la vas veure fresca com una rosa i plena de joventut i d’esperança. Creus 
tu en la Providència? 

--Jo li dono un altre nom. 
--Com anomenaràs, doncs, a aquesta casualitat que et condueix a salvar per dues 

vegades la vida a un mateix home? 
--No t’entenc. 
--Podràs anomenar casualitat un succés que fa que aquell al qual un dia vas salvar la 

vida, salvi al cap de molt anys la teva honra, desarmant amb un sol nom, i tant a temps, 
el teu braç enarborat contra un ancià venerable? Ni tan sols a aquest atzar has 
d’anomenar-lo Providència?  

--Digues-me el teu nom. 
--El meu nom el va portar en el passat un jove que tampoc creia en Déu, ni en la 

Providència. Un dia, però, un home el va treure del mar quasi moribund, i li va tornar a 
salvar la vida. 

--El teu nom. 
--Aquell jove tenia una germana adoptiva. El nom de la germana era el somni de la 

seva vida. 
--Impostor! la tomba no ha tornat mai cap dels seus residents. Tu no vas ser el germà 

d’Adela. 
--Per què, doncs, em vas anomenar així i vas obrir-me el teu pit la nit abans de la 

meva partida? 
--Mira’m a la cara: és un secret de confessió el que em reveles. 
--Si així fos es tornarien moradencs els llavis abans de donar-li sortida. El secret que 

et confio no ve de cap confessió, sinó de la tomba. El germà no va morir. 
--Què se’n va fer doncs? 
--El germà viu; el germà vaig ser jo. 
--Una sola paraula. On ens vàrem veure l’última vegada? 
--Junt a la porta del jardí. 
--I jo, què et vaig dir? 
--Em vas preguntar si series feliç amb ella. 
--Prou, Manuel; voldria plorar, i no sé d’on he d’arrancar les llàgrimes. La tendresa 

se m’ha assecat. Et reconec, i dubto encara. Voldria que em donessis els teus braços, i 
que per una vegada a la meva vida plorés de content; però em sembla que somio. 
Carregat estic fins dalt de tot. I ben mirat, si vas ser capaç de cabussar-te a Calassans, 
no m’admira que hagis anat a parar en un claustre. Ets el boig més assenyat que he 
conegut. 
I dient això el pilot em va estrènyer als seus braços, i va banyar el meu pit en 



CAPÍTOL LI 
 

La meva permanència a les catacumbes. El profeta del plor 
 
Manuel, va dir-me passat ja el primer arravatament, no saps el bé que acabes de fer-me, 
però tampoc saps que el golf del qual ara em toca treure’t és molt més fondo que aquell 
del qual et vaig salvar a Calassans. Algun dels teus ha volgut escapar disfressat, i l’han 
reconegut fent-li descobrir el cap. A la resta la força armada els ha posat en lloc segur. 
Per ara no és possible que abandonis aquesta badia. 

--No penso, li vaig respondre, sortir d’aquí en molt de temps. 
--Deixa’m prendre totes les altures d’aquest subterrani. Aquest lloc cau sota de l’altar 

major. L’entrada de l’església ve enfront. Formem la nostra rosa nàutica, i assenyalem 
els rumbs. No et sembla que la línia nord-sud l’han de traçar aquestes dues columnes? 
Vegem si s’ha de corregir el rumb. Sento que reneix en mi el meu humor antic. El mar 
cau a l’esquerra del temple. L’onatge ha de batre aquest costat. Apliquem-hi l’oïda. 

Quan deia això el pilot, no ressonava cap soroll sobre els nostres caps, i a l’agitació 
de poc abans havia succeït una calma profunda. 

--El casc d’aquest vaixell és molt gruixut, i no deixa percebre ni el més petit soroll de 
fora, va dir el pilot després d’una bona pausa durant la qual es va mantenir enganxat a la 
paret. Posem-nos en observació en un altre punt. 

--Acosta’t Manuel, va afegir el cap de poc; un sentit supleix un altre sentit. L’oïda no 
percep ni una bufada des d’aquest punt; però, el teu nas no et dius res? El meu està 
acostumat a flairar de molt lluny les algues marines. Fixem-nos en la vàlua d’aquest 
punt. Cau darrera de l’altar major, fronterer a la porta principal de l’església. Des 
d’aquí, formant una línia recta que agafés com unes dues-centes braces, trobaríem el 
meu bergantí, que tinc ancorat en el port a punt de desplegar veles  

I va fer alguns passos per entre les columnes, però després va tornar al mateix lloc. 
--Aquest és el meu quadern de bitàcola, va dir colpejant-se el cap. L’estimació marca 

aquesta quarta al sud-est: és el setè rumb del segon quadrant. Adéu, Manuel, si no torno 
pots contar-me entre els morts. En tot cas el secret d’aquesta badia morirà amb el meu 
vaixell.  

Em va agafar de la mà, i em va demanar que li servís de pràctic a les fosques pel 
corredor dels sepulcres, perquè, va dir-me,  un feble raig de la nostra llum en obrir la 
porta podria perdre’t. 

Vàrem avançar a les palpentes fins arribar al final d’aquell corredor solitari. 
En posar la mà al pany em va detenir el pilot. 
--Una pregunta, em va dir prement la meva mà entre les seves: Com es deia el 

vigilant de l’ermita de Sant Elm? 
--Antoni, vaig respondre. 
--I qui portava rams de flors a l’ermita? 
--La meva germana. 
--I qui tenia cura del jardí d’on sortien aquelles flors? 
--D’aquestes meves mans i les de la meva germana. 
--I quin oferiment et vaig fer jo en la nostra última entrevista junt a aquest jardí que 

vas conrear? 
--Vas dir-me que en cap cas em faltarien mastelers de recanvi. 
És veritat: aquestes foren les meves paraules; reconec en tu la meva  bandera de 

pagament, i no hi faltaré, Manuel. 
Va tornar a abraçar-me amb més efusió que abans, es va internar a la gruta, i vaig 

tancar darrera seu la porta de les catacumbes. 



Quan em vaig veure sol, em vaig prostrar amb el rostre contra el terra davant del 
nínxol del pare Josep i em vaig mantenir en aquesta actitud durant una bona estona. 
Aquelles llòbregues profunditats havien tornat a recobrar el seu antic silenci. Sobre les 
seves denses voltes havia passat un huracà devastador que les va fer tremolar, però que 
no va poder obrir-les. Els ossos dels meus germans descansaven en pau novament. Jo 
era l’únic de la meva família que vetllava per ells. Una de les restes escampades d’un 
naufragi espantós, la Providència m’havia col·locat junt a l’únic bé que als nàufrags 
havia pertangut. Aleshores em va venir a la memòria l’encàrrec que m’estava fent el 
pare Josep quan la mort va sorprendre en els seus llavis la seva última paraula. Em va 
dir que posés en lloc segur les nostres més apreciades relíquies, i va afegir que les 
catacumbes, així com tenien una entrada, tenien també una sortida. Però no va dir res 
més, perquè l’àngel de la dolça agonia va entumir la seva llengua. On trobaré la sortida? 
Com ho faré per salvar les joies més sagrades? Els objectes que més estimàvem els 
havíem col·locat en els nínxols buits, i em vaig aixecar per assegurar-me que 
continuaven al seu lloc. al meu entendre no hi mancava res.  

En aquest moment un estremiment involuntari es va apoderar de mi, i va ser l’única 
vegada a la meva vida que vaig perdre la sang freda. Em trobava sol, enmig d’aquelles 
sepultures, i vaig tenir por. Vaig acudir als records del meu llibre de res, i em van venir 
a la ment trossos d’una de les lamentacions del profeta del plor. “Quina causa hi podia 
haver, em deia, recordant els versicles que més tristos em semblaven, perquè una ciutat 
ben poblada, tan rica, tan deliciosa, es vegi ara desposseïda dels seus millor adorns i 
belleses? 

Com és que la que fa fer tremolar tants pobles, i era mirada com la reina de les 
províncies, es trobi en el present com vídua i òrfena, sense rei, sense temples, sense 
magistrats, ni pontífexs? 

Els seus camins es veuen deserts, i no hi haurà qui vagi a adorar el Senyor  en les 
seves més grans solemnitats. 

Enderrocats els seus altars, gemeguen i sospiren els seus sacerdots. 
Les seves verges es mostren desendreçades i desfigurades, i sospiren penetrades 

d’amarga pena. 
Els seus enemics s’enriquiran amb les seves despulles. 
Les seves maldats irritaren el Senyor i així  fou tractada amb tanta severitat; i va 

quedar desposseïda de les joies que més bé li esqueien. 
I quan es va veure tan mal parada, sentí vivament la grandesa del mal que patia, i va 

trobar a faltar l’abundància, la quietud, la riquesa i la glòria de la qual havia gaudit 
durant tants segles, i de la qual es veia violentament desposseïda. 

Quina pena, dirà, és aquesta, Déu meu, per a la meva ànima! 
Gireu, Senyor, els ulls a l’extrema angúnia que pateixo, perquè els meus enemics no 

hi vegin aquí el motiu per la seva ufana i dir que ells són el qui m’afligeixen, i no Vos el 
que em castigueu pels mals dels meus pecats. 

Van arrabassar les coses més preuades i més santes, deixant la ciutat sumida en la 
consternació més profunda. 

Ja no s’escolten en tot el seu recinte més que gemecs i laments sufocats per l’espant. 
Oh vosaltres, els que passeu per aquests carrers, contempleu, i digueu-me si n’hi ha 

algun que tingui matèria de dolor que es pugui comparar amb la que jo sento! 
La causa d’aquest dolor i d’aquesta angúnia que veieu, i que no deixin de córrer 

amargues llàgrimes dels meus ulls, és perquè el Senyor s’ha retirat lluny de mi; el 
Senyor que m’havia de consolar i tornar-me de mort a vida. 

Just és Déu, perquè jo he provocat contra mi la seva còlera, oblidant la seva llei, els 
seus avisos i amenaces. 



Us conjuro, oh pobles tots, que escolteu i contempleu la pena que m’afligeix. 
Els meus sacerdots, ai de mi! i els meus ancians es veuran confosos entre els 

indigents, i caminaran pels camis mendicant l’aliment amb el qual mantenir la seva 
vida. 

Socorreu-me, Déu meu, i compadiu-vos de mi en vista de la gran misèria i calamitat 
que m’afligeix, perquè ja veieu que el meu cor està molt torbat i penetrat de dolor. 

En els carrers, a les places, en els temples, els meus millors fills són morts a 
ganivetades, i els nostres altars entregats al fum i a les flames; dintre de les cases no es 
veuen tal vegada més que cares macilentes , aterrides d’espant, i uns vius retrats de la 
mort. 

Déu meu, feu que llueixi quan abans millor algun dia de consol.” 
Pregant d’aquesta manera em vaig tranquil·litzar i em vaig recuperar; i al cap de poc 

vaig sentir que les meves parpelles es tancaven, i vaig entendre que necessitava 
descansar. Junt al nínxol del pare Josep n’hi havia un altre enterament buit, m’hi vaig 
jaure, i al costat d’aquelles restes venerables em vaig quedar adormit. 

La veu del pilot em va despertar, i la llum de la llanterna va ferir els meus ulls. 
--Vaig pensar que altra vegada hauria perdut la teva estela, em va dir: qui havia de 

venir en semblat llitera? No et moguis: descansa i recupera les forces perdudes. Només 
t’he pogut portar pa i aigua. L’església està convertida en ruïnes, i el convent és una 
vasta soledat. Ja no hi ha perseguidors ni perseguits. No t’atreveixis a fer un pas fora 
d’aquest subterrani. Tornaré, encara que no sé quant. Quin oblit he tingut! Aquesta 
llanterna s’apagarà dintre de poc. Com ho faràs sense llum, enmig d’aquestes 
sepultures? I no obstant no és possible que et moguis. 

--La foscor no em fa por, amic meu, i mort o viu, amb llum o en tenebres, aquesta és 
la meva casa. 

--Bé està si així et plau. No em puc quedar més temps sense perill per a tu. 
--Continua la tempesta encara?  
--Hi ha calma. 
--Com és, doncs, que tens por per  mi? 
--He vist senyals de mal temps. 
--A quin lloc? 
--En l’horitzó que tu no pots veure. La superfície de l’aigua a penes sembla que 

s’agita, i no obstant el cel està negre, i apareix a la llunyania  una línia de mal presagi. 
--Encara no està content el món? 
--En vol més encara. 
--Més del que ha fet vol? 
--Tu has vist el mar i les seves onades, Manuel. Digues-me, doncs, si la seva fúria va 

quedar mai contenta. 
--Mai. 
--Unes onades criden les altres, i sobre un vaixell tombat n’hi cauen altres cent. La 

borrasca no s’atura, però jo he de salvar-te, Manuel, o deixaré els meus aparells, i fins i 
tot la quilla, en els abismes. 

Es va acomiadar tot dient això, i vaig sentir en el corredor com s’allunyaven els seus 
passos, i com va tancar la porta. Em va semblar que devien haver transcorregut algunes 
hores. Vaig llevar-me del meu llit sepulcral, vaig resar, i vaig menjar un bocí d’aquell 
pa, i vaig beure un glop d’aquella aigua que tenia en el nínxol. 

No podia apartar de la meva ment l’encàrrec del meu germà moribund. On serà la 
sortida del temple subterrani? Vaig agafar la llanterna, i a la seva llum vaig anar 
examinant el corredor, i aplicava els meus dits a les escletxes i fissures, i fins i tot en les 
petites clivelles que entre unes i altres pedres trobava. Enganxava l’oïda a tot arreu per 



si algun soroll sord, encara que llunyà, venia a revelar-me el que tant anhelava. Un dia o 
altre  deia jo, el pic i la pala s’obriran camí en el paviment del temple, i aleshores 
aquestes voltes es rompran per cent boques, i la seva vista excitarà una curiositat 
profana i devastadora. En aquell dia, aquests ossos, com si pertanyessin a un abocador 
immund, seran destrossats, trepitjats i escampats. Totes aquestes restes precioses no 
veuran la llum del sol sinó per fer-lo testimoni d’un nefand sacrilegi. I si hi ha entre ells 
vasos sagrats seran trencats i en moneda convertits, i les relíquies seran objecte de burla, 
o en els fangars sepultades. Aquest futur ombrívol devia albirar el meu germà en la seva 
darrera hora, i vet aquí perquè em va encomanar la salvació del que més estimava. 

I dient-me això, vaig continuar registrant detingudament aquelles profunditats. Del 
corredor dels sepulcres vaig passar al temple subterrani, i vaig temptejar totes les parets 
del seu àmbit, demanat secrets a les pedres, a les columnes, a la volta, i fins i tot al 
mateix paviment. Una vegada em va semblar percebre la fressa molt sorda i molt 
apagada de les onades que batien contra les roques, però després em vaig convèncer que 
l’eco dels meus propis passos, repetit allà lluny per aquelles misterioses arcades, 
m’havia enganyat. 

 



CAPÍTOL LII 
 

Surto a recórrer el convent a la llum de la lluna 
 
Al cap de poca estona la llum de la llanterna es va anar esmorteint gradualment. La vaig 
posar a terra, i em vaig quedar mirant-la. Amb ella s’anaven extingint de moment les 
meves esperances de trobar una sortida, i de donar compliment a un desig sagrat. De 
quan en quan la llum, enlloc d’apagar-se, semblava que agafava noves forces, 
il·luminant bona part del temple subterrani; però després aquell vigor passatger 
desapareixia, succeint-lo la prostració primera. Últimament aquestes flamarades que 
donaven indicis de vida es van fer més freqüents, i la darrera, la més brillant de totes, va 
precedir la total extinció de la llum. Aleshores em vaig quedar submergit en una foscor 
paorosa. 

Vaig desitjar en aquest moment que arribés aviat el pilot. Vaig posar atenta l’oïda per 
percebre qualsevol rumor llunyà que m’hagués agradat en aquella situació i enmig 
d’aquells sepulcres. Però només vaig sentir el soroll de la meva pròpia respiració i dels 
meus més lleugers moviments. En aquell letal silenci vaig creure percebre uns brunzits 
estranys. Em semblava que les ombres dels meus antecessors es creuaven per davant 
meu, s’aturaven, es preguntaven que havia passat durant aquella nit desastrosa, s’ho 
explicaven les unes a les altres a l’oïda, i fugien eixalades cercant un asil en els seus 
últims habitacles. Algunes s’aturaren a pocs passos d’on jo em trobava, i van fixar en mi 
la seva atenció, i varen mirar-me consternades. Sembla que desconfiaven de mi, i es 
preguntaven que faria jo, únic ésser vivent en aquelles soledats, i si profanaria els 
secrets de la mort, i si per ventura apostataria. Unes donaven indicis de no creure en el 
meu valor; altres semblava que m’allargaven la ma per tal que jo descansés de les 
meves fatigues al seu costat; aquestes em miraven feréstegament com si reprovessin la 
meva inacció  i el meu recolliment. Amb els seus gests semblava que volien  aterrir-me, 
i que em foragitaven del temple. Començaven ja d’espantar-me quan em va semblar 
veure allà lluny una figura ensangonada. “Pare meu”, vaig dir creient que reconeixia el 
pare Josep. 

El crit involuntari que acabava de fer em va retornar a la realitat. Vaig voler avançar-
me cap a un o altre costat, però enmig d’aquella foscor vaig perdre el senderi i no vaig 
poder saber amb certesa cap a quina part del temple em trobava. Vaig buscar una llarga 
estona temptejant el corredor dels sepulcres, i vaig caminar d’una a l’altra part 
inútilment. A la fi em vaig sobreposar; em vaig mantenir quiet una bona estona, i fent 
noves investigacions en busca de l’entrada de les catacumbes, al final la vaig trobar. Al 
meu entendre havien transcorregut dos dies des de la meva entrada en el subterrani, i el 
pilot no tornava. Jo desitjava de tornar a veure altra vegada el meu convent, fer l’últim 
adéu als claustres, al temple, a l’hort i als testos que regava. Volia saber si alguna cosa 
havia quedat dempeus de tots els objectes que havien estat els meus amors. 

Vaig detenir-me al final del corredor junt  a la porta de la gruta. Durant molt de 
temps vaig escoltar, fins que em vaig convèncer que no era possible que hi hagués algú 
a prop meu. La meva mà tremolosa va obrir quasi sense fer fressa el pany. El fresc 
ambient que va penetrar pel corredor sepulcral em va donar ànims. Vaig passar a la 
gruta i vaig tancar darrera meu les catacumbes. M’hi vaig asseure i durant una breu 
estona vaig estar dubtant si seguiria endavant o si  esperaria allà el meu company. 
També la gruta estava sumida en la foscor. Al final va poder més que la prudència el 
desig de recórrer el meu habitacle preferit, i vaig avançar cap al primer claustre. Era de 
nit. Vaig veure el cel estrellat, i vaig sentir el murmuri de les fulles dels arbres que feia 
moure un lleu i inconstant ventet. Vaig aturar-me a escoltar. Allò era una soledat 



verdadera. Noves catacumbes a l’aire lliure, ningú no hi habitava. i els seus morts eren 
els records. Vaig avançar a peus junts, recollint el meu hàbit, i ple de goig perquè encara 
veia dret aquell claustre tan estimat. Tocava les lloses sepulcrals que allà hi havia; 
contemplava les seves elegants voltes gòtiques, tan sòlides com belles, tot i que ja 
tenien cinc segles d’existència. I els quadres, els quadres que tantes vegades varen 
cridar la meva atenció durant el meu noviciat? Allà romanien intactes, rics en naturalesa 
i en dolçor. La devastació no havia estat completa. Representaven la vida del sant 
fundador del meu convent, des de la seva infantesa fins la seva mort. Es reconeixia en 
tots ells d’una manera admirable la fisonomia del sant, per entre les arrugues del temps. 
Aquí va néixer, aquí el van batejar, aquí abandona per seguir Déu la casa paterna, aquí 
institueix la seva regla, aquest és el quadre tan expressiu dels assots, en aquest un àngel 
declara al sant la puresa del sacerdoci. Aquest altre representa la seva mort. Al peu de 
cadascun d’aquest quadres es conserven uns versos dictats per la pietat i per la fe. 

No em cansava de mirar-ho tot. Em vaig voler cerciorar també de si s’havia salvat el 
claustre interior, tan notable per la seva petitesa com pels records que inspirava. Hi vaig 
entrar creuant per la sagristia. També estava desert, però intacte. Una per una vaig 
recórrer les seves cel·les, que més que cel·les per la seva estretor nínxols semblaven. 
Vaig entrar a la capelleta on estava antigament la cel·la que el mateix sant va ocupar. 
Les meves mans i els meus ulls preguntaven a les parets si s’havien commogut o obert 
per alguna de les seves parts. No és possible d’expressar com de content em vaig sentir 
veient que no tot eren enderrocs com em temia. El meu pit semblava obrir-se a una 
esperança vaga que tal vegada alguns d’aquells corredors podrien albergar altres homes 
pietosos. 

Vaig passar lleuger, donant-me ànims la meva confiança, als altres dos claustres, 
vastos com el primer, i em vaig cerciorar  que en el pis baix a penes existien 
enderrocaments, i que els que havien desallotjat del convent als seus antics residents, no 
s’havien atrevit a fixar-hi els seus habitatges. Vaig arribar-me fins a la porta central del 
convent. Estava guardada per la part de fora. Sens dubte que també ho estaven la resta. 
Per on, doncs, podia penetrar el pilot? 

Aquesta idea em va recordar que tal vegada ell m’estaria buscant en el subterrani ; i, 
satisfet de la meva primera excursió fora de les tombes, vaig determinar de retirar-me a 
la meva guarida. Però abans no em vaig poder resistir de fer molts petons a aquelles 
parets, a les lloses que cobrien el paviment, a les columnes de les voltes gòtiques i als 
mateixos versos que al peu de cada quadre es llegien: objectes tots molt estimats per mi: 
amics de la meva soledat als quals havia plorat ja, tement que haguessin pogut perir en 
la catàstrofe. Jo els saludava amb efusió i tendresa, veient-los drets, i els regava amb el 
meu plor. 

Apressat, i sense detenir-me aquesta vegada a la gruta, vaig penetrar a les 
catacumbes molt més tranquil que no n’havia sortit.  



CAPÍTOL LIII 
 

Alegreu-vos, ombres dels meus antecessors. 
Segona excursió pel convent. Un encontre inesperat. 

Tercera excursió. 
 
Què m’importava en aquest moment que regnés la llum o la foscor al meu entorn? Ja no 
necessitava cercar la sortida misteriosa que em va voler revelar el pare Josep. Podia dir 
amb efusió a aquells cadàvers a qui em creia haver vist feia poc sobresaltats: 

Descanseu en pau, que la vostra antiga residència s’ha salvat. 
¿Temíeu que hagués pogut ensorrar-se aquell petit claustre aixecat pel vostre mateix 

fundador sant, i aquella capelleta que li va servir de cel·la fa més de sis segles? 
Alegreu-vos,que encara subsisteix. 
I aquell grandiós claustre construït junt a l’altre petit, com per fer-li ombra i abric, 

aquell la meravella gòtica del qual admiràveu, no ha caigut desplomat, no, com potser 
vàreu arribar a témer. 

També es conserva. 
Jo l’he vist, i he tocat el sepulcre d’Entenza, en el qual es troba, i un per un he 

comptat els quadres intactes de la vida del nostre patriarca. 
Els altres dos claustres també subsisteixen. 
Alegreu-vos amb mi, perquè una sola nit de furor no ha pogut arrasar l’obra que va 

necessitar mig segle de treball. 
Quan torni la nit acabaré tot el recorregut, i de tot vindré a donar-vos notícia, 

germans meus. 
Ple de joia el meu pit parlava jo com si els ossos i les pedres tinguessin oïdes. Vaig 

romandre quasi enganxat a la porta de la gruta, impacient per tornar a sortir i per 
recórrer les parts del convent que encara no havia vist. La tardança del pilot em tenia 
inquiet. M’adonava de com em convenia de trobar-me en les catacumbes, quan ell 
estigués de tornada, no fos que per alguna casualitat fatal descobrís algú altre el secret 
d’aquella residència. 

D’altra banda sospirava per tornar a respirar l’aire pur dels claustres, i sentir sobre el 
meu front el vent que agitava els arbres dels patis. 

Però només podia sortir sense perill si era de nit. 
Jo volia saber si s’acostava aquesta nit sospirada, i entreobria de quan en quan la 

porta de la gruta, i així que feria els meus ulls algun raig llunyà de la llum del dia, em 
retirava pensatiu. 

Aquesta vegada em vaig quedar adormit sota la mateixa llinda de la porta perquè 
ningú no hi pogués entrar sense que jo em despertés. 

Em vaig despertar i la porta es mantenia tancada. 
Vaig menjar-me l’últim bocí de pa que em quedava, i vaig beure l’últim glop d’aigua 

que restava en el càntir.   
Sens dubte devia ser novament de nit, i el pilot no apareixia. Vaig tornar a entreobrir 

la porta de la gruta,  i aquesta vegada vaig tancar darrera meu el resort. 
Vaig arribar fins el claustre gòtic. 
La nit  estenia sobre seu el seu mantell; però, acostumat com estava jo a la foscor 

completa de les catacumbes, vaig trobar que les estrelles llançaven sobre meu  massa 
brillantor. La seva llum era per als meus ulls com la d’un dia clar. Vaig percebre de 
lluny els objectes com si els raigs de sol els il·luminessin. 

Vaig recórrer en breus instants el claustre petit i els tres grans; vaig comptar els 
quadres preciosos per si en faltava algun; vaig arribar fins a la porta del centre, que 



continuava guardada per fora, ja que vaig sentir veus tumultuoses i soroll d’armes, i em 
vaig decidir finalment a pujar als corredors superiors. 

Totes les portes de les cel·les estaven obertes, i algunes destrossades. No hi havia 
tampoc ningú. Vaig entrar, retenint la respiració, a la meva cel·la. El meu llit, les meves 
dues cadires i la meva taula havien desaparegut. En un racó hi vaig veure alguns 
objectes. Eren el meu crucifix fet a trossos, i un dels meus llibres de rés, que vaig 
recollir. Vaig regar amb el meu plor aquell sol, aquells envans i aquella finestra que tant 
vaig estimar. Entreoberta la vaig deixar, i oberta de bat a bat la trobava. Encara hi 
regnava el mateix silenci d’abans, només interromput pels murmuris d’unes onades 
tranquil·les. 

Vaig restar una bona estona recolzat a la finestra contemplant els estels, i els riells 
que a la mar projectaven els raigs de la lluna. Recolzats els meus colzes a l’ampit de la 
finestra, i les galtes entre les mans, preguntava a la lluna i als estels si il·luminarien 
altres nits millors per als meus germans, en què estiguessin apagats els odis ara encesos 
en contra seva; jo els demanava a les onades, si, a la manera com passaven elles i 
s’esvanien, també havien de desaparèixer els dies de la venjança, i succeir-los els de la 
calma. 

“Ai de mi! vaig dir en veu alta sense poder-me contenir, ai infeliç que no he de veure 
aquests dies pels quals sospiro!”   

--Imprudent, va dir algú darrera meu amb una veu que em va deixar ert i astorat, al 
mateix tremps que vaig sentir que em tapaven la boca amb una mà. 

Ni alè vaig tenir per girar-me: i vaig encomanar la meva ànima al cel, creient que 
havia arribat la meva última hora. 

--A tu entrego la meva ànima, Verge santa, vaig dir amb veu apagada. 
--Calleu, per Déu, pare Manuel, va dir-me algú, i sortiu d’aquesta finestra funesta. 
Va créixer el meu astorament, tot i que va renéixer la meva confiança sentint que 

m’anomenaven pel meu nom, i em vaig girar. 
Era un home armat, un milicià, el que m’havia sorprès. Aquell home no podia voler-

me bé. Estava perdut. 
--Aquí teniu, li vaig dir, l’únic religiós que aquí ha quedat d’una comunitat 

nombrosa. No va voler Déu que jo sucumbís ahir. Rabegeu-vos avui en mi. 
--No aixequeu així la veu, que us perdeu, em va respondre el desconegut tornant-me 

a tapar la boca: parleu baix. Està sa i estalvi el pare Josep? Ni a ell ni a vos no us han 
vist enlloc per més que han anat cercant-vos. Me fet milicià com veieu per poder arribar 
fins aquí: dues vegades he penetrat ja en aquesta cel·la i a la del pare Josep quan el 
capità del destacament m’ha permès de passejar-me per aquests corredors. Ara he de 
rellevar el sentinella. No em coneixeu? Sóc l’Andreu. Digueu-me com us podré salvar a 
vos i al pare Josep. 

Vaig recordar de seguida el bon Andreu la casa del qual era propera, i on vaig veure 
per primera vegada el meu germà venerable. Des de la nostra instal·lació en aquest 
convent només una vegada l’havia vist. 

El cor se’m va eixamplar veient que encara existien ànimes compassives; però les 
paraules d’aquell amic em van commoure extraordinàriament perquè varen renovar el 
dolor més intens que la meva ànima havia sentit. 

--No us exposeu per mi, bon Andreu, li vaig dir, perquè serà de mi el que Déu 
vulgui. Pel que fa a l’altre que voleu salvar, és un àngel que ha rebut ja en el cel el 
guardó que les seves virtuts mereixien. Va caure ferit en aquests braços, i hi va morir. 

Déu meu! va dir molt entendrit Andreu, i hi ha hagut un monstre capaç d’aixecar la 
seva mà contra semblant home? 



--Si l’hagués conegut com nosaltres, enlloc de vessar la seva sang, li hagués donat la 
seva, Andreu, sens dubte li hauria donada. 

--Sentinella alerta! va dir una veu aguda des de la muralla. 
--Alerta està, respongué una veu més llunyana. 
--Cal que ens separem, va dir Andreu. Demà a aquesta mateixa hora tornaré. 
I sense que jo ho pogués impedir va fe un petó ardent a la meva mà, i va deixar anar 

un plor que s’havia acumulat en els seus ulls amb la notícia de la desgràcia del meu 
venerable germà. 

--Sigueu prudent per Déu, va afegir en veu baixa abans d’allunyar-se. La ciutat està 
consternada, i no serà estrany que tinguem un altre dia de dol. Diuen que ve un general 
amb ànim de castigar els desordres de l’altre dia; Però la milícia pretén impedir-ho, i fa 
por que hi pugui haver un conflicte. Que Déu us salvi, pare Manuel. Teniu algun retir 
segur? perquè no pot ser que aneu així de dia pels corredors. 

--Crec que per ara ja el tinc, Andreu. 
--I con us sustenteu, digueu-me? Els vostres ulls estan enfonsats, i la vostra cara més 

malaltissa que de costum. Déu meu, sens dubte que patiu necessitat. 
--Ell proveirà, Andreu. 
--Però cal que fem per al nostre bé tot el que estigui a les nostres mans. 
--Els nostres recursos estan esgotats, i quan no ens queda cap arbitri  forçosament 

hem d’abandonar-nos enterament en braços de la Providència. 
--La cel·la del pare Josep ja sabeu que dóna davant per davant de casa meva. La 

finestra està oberta. No la tanqueu. Per ella us podré socórrer. La verge ens protegirà. 
Dient això va sortir apressat. 
La trobada amb aquest home bo i sensible m’havia animat momentàniament; però les 

seves paraules, que presagiaven un futur tempestuós, varen sobresaltar-me. Per tant la 
calma d’avui era passatgera, a manera de preludi de noves devastacions. El que havia 
quedat dempeus de la meva residència favorita podia en qualsevol moment ser teatre 
d’unes profanacions més terribles encara que les que feia poc que havia presenciat. Les 
onades de furor popular només havien emmudit i replegant-se sobre si mateixes havien 
agafat nous ànims, per arremetre després amb renovada fúria. Oh! deia jo en el meu 
interior, si pogués salvar alguna cosa de totes aquestes preciositats, que tal vegada 
desapareixeran demà per sempre. Si pogués assenyalar les pedres per reconèixer-les 
algun dia quan les trobi per tot arreu escampades. 

Vaig entrar a la cel·la del pare Josep, i allà es va renovar el meu enfonsament. Ni 
restes no s’hi veien. Realment la finestra estava oberta, i davant seu, separada pel carrer, 
queia la casa d’Andreu. Vaig treure el cap per la finestra un moment per veure-la, 
perquè em recordava les hores més cruels de la meva passada existència i les que varen 
obrir-me camí per altres de més felices. El balcó estava tancat, i un dels porticons quasi 
imperceptiblement entreobert. Em va semblar que el tancaren  amb vivesa quan jo vaig 
treure el cap, i que algú va fer dintre de la casa un crit de dolor. 

Vaig retirar-me, vaig registrar altres cel·les, vaig entrar a la sala capitular, i després 
em vaig dirigir a la biblioteca. Les prestatgeries  estaven destrossades; la galeria de fusta 
que envoltava el saló la vaig veure trencada en cent trossos, i feta miques la seva 
barana. Els llibres, els preciosos manuscrits, tot estava tirat, confós entre les runes dels 
prestatges. No vaig poder aixecar un llibre sense que no s’estripessin alguns dels seus 
fulls. Se’m va oprimir el cor i em vaig posar molt trist. Ja no tornaran, vaig pensar, 
aquelles hores d’agradable meditació que aquí vaig passar. Aquí havia estudiat el poc 
que dels llibres es pot aprendre. Aquests llibres eren els meus amics, que em donaven 
consells saludables, les opinions dels quals discutia en la meva ment i potser contrariava 
sense por d’excitar el seu enuig. Aquest tresor acumulat pels savis meditabunds que 



trenta generacions havien entregat al silenci i al retir, es va perdre en una nit de mal 
consell i d’ira. 

Vaig sortir tapant-me la cara amb les dues mans. Aquesta vegada no podia, en tornar 
al meu retir, donar bones noves als seus estadants. Abstret vaig retornar a la meva 
soledat ombrívola, ple de dolor i d’amargura. Havia vist sortir els primers resplendors 
de l’alba, i empal·lidir davant d’ells la lluïssor dels estels. 

La mateixa quietud fúnebre, la mateixa obscuritat que abans, regnava a les 
catacumbes; només que el meu estat d’ànim feia créixer tot el que el podia commoure. 
El pilot no havia aparegut, i no em va estranyar, ja que les paraules d’Andreu m’havien 
explicat la seva absència. Li era sens dubte impossible de tornar a entrar allà d’on havia 
sortit. No l’esperava ja. Vaig estar pregant una bona estona, pregant per ell, per mi, pels 
meus germans del passat que en el seu frenesí  havien estat cec instrument d’aquelles 
desolacions. 

Estirat com algunes hores abans sota el mateix ampit  de la porta, em vaig posar a 
dormir una altra vegada. Però aquesta vegada no vaig dormir tranquil. Se’m varen 
aparèixer mil imatges sinistres. Veia per totes bandes flames, restes humanes, ruïnes 
amarades en sang, homes furiosos que em perseguien, i sentia els laments i els gemecs 
dels meus germans moribunds. Em vaig amagar no sé on, i per davant meu passaven les 
flames espurnejant, i el fum formava remolins per entre els quals apareixien les faccions 
dels meus perseguidors alterades per la venjança. 

Em vaig despertar astorat, sentint que em moria de set, i que tenia necessitat de 
menjar alguna cosa. Però el càntir estaca esgotat, i ni un rosegó de pa em quedava. 
Aquest dia se’m va fer molt llarg i penós, Tenia secs i entreoberts els llavis. Anava i 
tornava de la gruta, preguntant-me si ja havia desaparegut el dia, la llum del sol que era 
aleshores el meu martiri. Aplicava els meus llavis a la paret de la gruta, i la seva humitat 
alleugeria el meu ardor per un instant, però l’enardia després amb més força. Vaig 
prostrar-me, i vaig trobar en l’oració més consol. Quan em vaig aixecar i vaig tornar a la 
gruta, vaig notar que ja era de nit. 

Aquesta vegada la meva primera visita va ser la font de la cuina; hi vaig poder 
calmar la meva set, i després, com que se’m va despertar la gana, m’hi vaig passejar i 
també pel refectori en busca de les deixalles d’aliments, de les engrunes abandonades; 
però no vaig trobar res. 

Aleshores vaig recordar la cita que tenia concertada amb l’Andreu. Vaig travessar els 
corredors baixos, i vaig pujar a la cel·la del pare Josep. Com ho faré per cridar l’atenció 
de l’Andreu? Però ell no serà a casa seva: va dir-me que ens veuríem a la meva cel·la, i 
no a la del pare Josep. Em vaig dirigir a la meva cel·la, situada en el corredor de la 
banda de mar; però l’Andreu no hi era. El vaig esperar una bona estona, i no va 
comparèixer. Per on haurà de venir? vaig preguntar-me. Entrarà sens dubte per la porta 
central. Vaig tornar a baixar als corredors inferiors, i sense fer cap fressa em vaig aturar 
a escoltar junt a la porta. Es passejava el sentinella de l’altra banda del carrer. A 
vegades s’aturava recolzant amb estrèpit el fusell sobre el sòl empedrat. Estava sol. Al 
cap d’una bona estona vaig sentir passos al carrer. 

--Endarrere, va dir el sentinella. 
--Camarada, va respondre Andreu, la veu del qual vaig conèixer, tinc permís del 

comandant. 
--Endarrere, hi ha contraordre, digué el sentinella. 
Sens dubte que l’Andreu va adonar-se que era inútil insistir, ja que encara que es va 

aturar un moment, el soroll dels seus passos va indicar-me que s’allunyava. 
Una altra esperança perduda. Vaig escoltar una altra estona; però després, convençut 

que ningú no apareixeria, vaig allunyar-me d’aquell lloc. Dos homes se m’havien 



acostat en el meu desemparament. Ambdós es compadien de la meva sort, l’un pels seus 
passats records, l’altra per la seva pietat sincera; però cap d’ells podia ja fer un pas per 
salvar-me. Inclinat el cap sobre el pit vaig recórrer una altra vegada els corredors 
baixos, sense que res no em cridés l’atenció, perquè ja sentia gana. Dues vegades vaig 
provar, quasi per un moviment involuntari, l’herba que creixia en els patis i em va 
semblar bona. 

--A les teves mans m’abandono, Déu meu, deia jo. 
I vagava indecís, tremolós, quasi fora de mi, per aquells claustres que havien estat els 

meus amors.  



CAPÍTOL  LIV 
 

Les ruïnes.- La cambra angelical.- Els fantasmes 
 
Si aquesta vegada em vaig encaminar de nou a la cel·la del pare Josep, només ho vaig 
fer per entregar-m‘hi a l’oració i al dolor. De genolls, on abans existia un crucifix 
preciós, amb les dues mans esteses em recolzava a la paret, mut testimoni de les virtuts 
d’aquell home exemplaríssim. De sobte em va fer basarda un cop que va ressonar prop 
de mi. No sé quina cosa va anar contra la paret i va caure als meus peus. De moment no 
vaig tenir valor per recollir-la, però després vaig veure que era un embolcall de paper 
dintre del qual hi vaig trobar un panet. Obeint el meu primer impuls, vaig agafar el 
panet, el vaig provar amb ànsia, trobant-lo saborosíssim, i vaig tirar el paper; tenia 
verdadera necessitat. Però mentre menjava el pa, que per a mi era en aquell moment el 
menjar més exquisit, em va venir la idea que el paper que acabava de tirar com inútil 
podia portar algun avís. El vaig cercar inquiet, el vaig recollir i no vaig atrevir-me a 
treure el cap per la finestra de la cel·la per examinar el seu contingut, i vaig sortir al 
corredor, i sota d’una de les gòtiques voltes, a la llum de la lluna, vaig poder veure que 
hi havia escrits alguns grans i desiguals caràcters. Sens dubte era de la mà d’Andreu, i 
deia així:  
 “No puc entrar. 
 Sigueu molt prudent. 
 Destruïu aquest paper. 
 Deixeu caure al carrer un bocí de pa perquè jo comprengui que heu rebut aquest 
avís. 
 Hi haurà turmenta.” 

Vaig fer en el mateix moment el que el paper em prescrivia, i em vaig allunyar 
d’aquella cel·la alarmat i meditabund. Aquell presagi d’una nova devastació, que pel 
que semblava seria imminent, em va entristir en l’ànima. No vaig poder resistir la 
temptació de visitar el cor, l’església i les capelles més venerades. Volia abraçar el poc 
que de tot allò quedava, abans que una nova destrucció ho anihilés tot. 

Vaig començar pel cor, que només vaig conèixer pel lloc que ocupava. Quasi em va 
ser impossible de poder fer un pas. El temple ja no era fosc. La llum de la lluna hi 
penetrava per les voltes destrossades i obertes de pertot. Tot era enderrocs i ruïnes. 
Alguns objectes venerats quedaven drets com per indicar el lloc que abans havien 
ocupat els altres. Les gelosies de les tribunes havien desaparegut. Les mateixes tribunes  
restaven mig desballestades, i amb molta dificultat hi vaig poder caminar. 

La magnífica capella de Sant Antoni estava enterament obstruïda.  La preciosa trona, 
obra mestra d’escultura, feta d’una sola peça, romania intacta. En acabar la galeria a mà 
esquerra vaig entrar a la molt venerada capella de la tercera regla, que abans inspirava   
compunció i recolliment. Ara no era més que una pila de precioses restes confusament 
amuntegats. El cor se’m va partir d’amargura. Ja no feia cas a la imprudència dels meus 
passos, ni al soroll que inevitablement feia caminant per sobre d’objectes movedissos: 
només al meu íntim sentiment i a la meva aflicció demanava consells. Vaig voler visitar 
tant sí com no allò que anomenàvem la cambra angelical. Era perillós en extrem. Em va 
caldre baixar i tornar a pujar, creuar per sobre de mil objectes destrossats, tremebunds, i 
veurem enfonsat a vegades fins als genolls en una espècie de basses de pols i cendres. 
Tots els obstacles vaig vèncer, i en arribar al llindar del cambril tan preciós, tan ric, 
adornat amb els donatius sumptuosos de cent prínceps, i amb les donacions no menys 
estimables de milers d’humils artesans, em vaig sentir sobresaltat d’un temor 
inexplicable. 



Vaig haver d’asseure’m a l’últim graó de l’escala que hi conduïa, i eixugar-me la 
suor que em banyava el rostre. Quasi em repugnava entrar, perquè sentia que em naixia 
i s’avivava una forta propensió a la ira contra els que vaig suposar que s’havien atrevit a 
profanar el santuari exclusivament destinat a la reina dels àngels. No obstant hi vaig 
entrar tremolant.  

Em vaig quedar estàtic, fora de mi, i a penes  vaig poder contenir una exclamació de 
la més pura alegria. La cambra angelical, aquella estança  exquisida,  tan admirada com 
digna era de ser-ho, es conservava com en els formosos dies quan al seu voltant, 
prostrats, fèiem ressonar els himnes dedicats a la mare de l’Etern humanitzat. La imatge 
de la Puríssima Senyora romania  allà, dreta, sobre el seu antic seient. Jo tocava els seus 
preciosos vestits, besava els anells dels seus dits, posava una mà sobre la seva sacra 
diadema,  i la duia després als meus llavis. Les flames, el mateix fum, els enderrocs, el 
furor humà, havien perdonat aquest centre de  veneració dels fidels. Allà restava intacte, 
com per inspirar una idea sublim, una bella esperança en els dies venidors. Jo el vaig 
atribuir a un miracle, i caient de genolls em vaig quedar en una adoració contemplativa. 

Aleshores em va semblar que sentia rumor de veus en el temple. Des del lloc que jo 
ocupava descobria tota l’església, la seva porta frontal i la lateral totalment obertes o 
destruïdes. A l’atri de la porta lateral alguns homes armats, que sens dubte 
contemplaven la guàrdia en aquella part de l’edifici, es mantenien agrupats i parlaven en 
veu alta. 

--Alguna gelosia corcada haurà caigut, causant el soroll que dius haver sentit, deia un 
d’ells. 

--Vaig estar escoltant una bona estona, va respondre una altra veu, i puc assegurar 
que la fressa en lloc d’anar de dalt a baix, caminava horitzontalment. 

--En aquest cas serà que el fantasma del convent ha vingut cap aquest costat, va dir 
un altre. 

--No ets tu mal fantasma. 
--Dic el que diuen, ni perdo ni guanyo. Un sentinella, des de la muralla, va veure el 

fantasma traient el cap per una finestra. Portava hàbit; estava pàl·lid, ensangonat i 
plorós. Quan va sentir el crit d’alerta, no va fugir, sinó que es va desfer com el fum. 

--Al mateix sentinella el vaig sentir com ho explicava, i a fe que no és covard que 
diguem, va afegir un tercer en confirmació del que s’havia dit. 

--Encara hi ha més. Una dona que viu en una casa d’allà a la vora, quasi front per 
front de la porta central del convent, va caure ahir desmaiada. Acabava de veure el 
fantasma en una altra finestra. Diu que els seus ulls resplendien, que la va mirar de fit a 
fit, i li va provocar  un espant tan gran que ha emmalaltit. 

--I compte que és la  dona d’un dels nostres camarades! 
--Escolti! 
--Altres asseguren que el mateix fantasma, la nit de l’incendi, romangué, malgrat el 

foc, dalt dels teulats; les flames  li obrien el pas quan s’acostava i el fum formava una 
aurèola vermella al voltant seu. Alguns afirmen que varen veure en els seus peus i les 
seves mans les impressions de les nafres. 

--Seria, doncs, el mateix seràfic pare. 
--Jo crec, va afegir un altre, que una cosa que no pesa ni una unça, es desfaria 

d’aquest fantasma que dieu. 
--I quina? 
--Una bala disparada a temps. 
--Jo aposto, va dir un altre, que a la vista del fantasma et tremolaria el pols. 
--Fem la prova. No has dit que acabava de passar per la galeria del temple? 
--Si més no és en aquesta direcció que crec haver sentit els passos. 



--Deixa’m entrar, i si no et presento el fantasma en cos i ànima que me’l clavin al 
front. 

--La consigna és molt formal. Aquí dintre no hi entre ningú. 
--Deixa’m al menys entreveure des d’aquí, i si treu el cap, li engego un tret. 
--D’això no en diu res la consigna. 
--Mans, doncs, a l’obra. 
--Amb cautela: carregueu els fusells. 
--Estan carregats. 
--A la galeria, camarades. 
--Espereu. 
--Mutis!: tots a una, si arriba a treure el nas, obrim foc granejat.  
--Preparin. Arm... Silenci, i ull viu. 
--Sinó m’enganyen els meus ulls, va dir un passada una estona de silenci, els 

pavellons del cambril s’han mogut. 
--Apunteu, va cridar un dels homes armats: a ell, que ja ha arribat la seva hora. 
--Us adverteixo que no consentiré que ningú converteixi en blanc el cambril, va dir 

en to imperiós el qui semblava que estava de sentinella. 
El seu accent de comandament va contenir els seus companys. 
--Ben dit, va afegir un d’aquests; som enemics dels frares, però no de la Verge. 
--Alguna cosa es mou en el cambril. 
En efecte, havien sens dubte percebut un lleuger moviment que jo havia fet en 

allunyar-me. La meva situació era molt crítica. M’havia internat imprudentment a 
l’església, i em trobava en la seva part més visible. M’era impossible retirar-me sense 
fer fressa i atraure sobre mi la fúria d’aquells homes armats. Bogeria hauria estat 
atrevir-me tan sols a pensar en tornar al convent per la galeria que poc abans havia 
creuat. I no obstant jo no podia esperar en aquell lloc fins que es fes de dia. Calia que 
abandonés aquella cambra angelical, encara que només fos per no cridar cap a ella la 
fúria dels que fins aquell moment l’havien respectat. Desventurat de mi! Havia tingut el 
goig immens de veure en tota la seva brillantor una joia inestimable que considerava 
perduda, i ara estava a punt de veure-la per culpa meva en un avenc insondable. 

Vaig encomanar-me de tot cor a aquella reina la imatge de la qual tenia al davant. Jo 
no sentia morir com havien mort alguns dels meus germans; però, descobertes ja pel 
pilot les catacumbes, em semblava que fins que no estigués segur d’aquest home no 
podia tancar els ulls tranquil. I a més el meu pit s’havia obert a una esperança vaga en 
dies més serens; i desitjava ardentment de poder donar compliment als desitjos que el 
pare Josep em va manifestar en els seus últims moments. 

No podent tornar al convent per la galeria i pel cor, no em quedava altre camí per 
entrar-hi que la sagristia, o bé una petita porta que, oberta quasi a la meitat del temple, 
donava als corredors inferiors del primer claustre gòtic. Des de la porta on es mantenien 
a l’aguait aquells homes armats, els venia enfront la porteta del claustre, de manera que 
era impossible d’obrir-la sense que ho veiessin. L’altra porta de la sagristia la veien 
també, encara que més llunyana. Vaig decidir buscar en aquesta la meva retirada. Vaig 
baixar per l’escala del cambril sense que els meus peus fessin cruixir ni el més petit 
objecte; però al final, i volent creuar el tros que em separava de la desitjada porta, em 
semblà impossible que jo hi hagués passat alguns minuts abans. 

Era inútil  voler posar el peu en el paviment, ja que per tot arreu es veien pedres i 
fustes movedisses, unes sobre les altres amuntegades, que tremolaven al més petit toc, i 
per sobre de les quals era impossible de fer un pas sense caure i motivar nous 
esfondraments. Em vaig aturar  temptejant aquells enderrocs i ruïnes. Tan bon punt hi 



aplicava amb molt de compte una mà o un peu, tot el que tocava es movia, sense trobar 
enlloc un punt on recolzar-me. 

Una de les moltes posts on vaig intentar recolzar-me, em va oferir resistència, i 
agafant-m’hi vaig atrevir-me a fer el primer pas per darrera de les runes de l’altar major. 
Després vaig recolzar-me en una pedra la qual al principi va cedir sota el meu pes, i 
després es va fixar. Vaig fer un altre pas, i un altre, amb les mateixes precaucions. Ja em 
trobava quasi junt a la porta que havia de salvar-me quan vaig inclinar el cos per evitar 
de ser vist. Amb el moviment que vaig fer va perdre l’equilibri una altra post en la qual 
em recolzava, i per no caure vaig estirar les mans i em vaig agafar al primer objecte que 
vaig trobar. Era una cadeneta de ferro que va cedir una mica sota el meu pes, de manera 
que em vaig quedar estès. 

Aleshores em van glaçar d’espant els tocs d’una campana molt coneguda, que 
ressonaren sobre el meu cap i per sobre d’aquelles destrosses, com si fossin uns laments 
penetrants. 

Els succeïren unes ferotges imprecacions i uns terribles alarits. 
--El fantasma! El fantasma! Varen cridar com una sola veu els de la porta. 
--Toca a sometent, va dir un d’ells. 
--Verdaderament ha estat un toc de sometent. 
--Cap aquell costat l’he vist que s’esmunyia. 
--A la dreta: allà, enfront. 
--Cap a la sagristia ha anat. 
--Cap a on? 
--Jo he vist una ombra junt a l’altar major. 
--Alguna pedra que haurà caigut. 
--La campana no hauria sonat sense que algú la fes moure. 
--És veritat. 
--A què esperem, doncs? 
I vaig sentir com aixecaven els gallets dels seus fusells. 
--Disparem tots a la una. 
--Què és aquest esvalot? Va dir amb veu forta un que tot just acabava d’arribar. 
--El fantasma, va respondre sense vacil·lar un dels homes armats. 
--Ni fantasma ni espantall! Qui de vosaltres ha fet voltejar la campana? 
--El fantasma, comandant, respongué una veu: aquesta vegada tots l’hem vist. 
--Doncs cal que el portem aquí viu. 
--I com? 
--Anant sense armes de foc a registrar l’església. Qui s’ofereix voluntari? 
--Jo prefereixo sotjar-la des d’aquest lloc, va dir un. 
--Si és veritablement un fantasma serà inútil perseguir-lo, va dir un altre. 
--Es farà escorredís, i s’esquitllarà d’entre les mans, va afegir un tercer. 
--Comandant, va dir un altre, conec dos reclutes nostres que sempre em demanen 

permís per entrar; seria una bona idea, em sembla, donar-los aquesta comissió. 
--Són del destacament? 
--Ho són, i a la porta del dormitori estaran, 
--Vagin a cercar-los. Vull conèixer quina espècie d’animal és un fantasma. Quina 

fatxa té?  
És alt o baix, sec i encarcarat, o gras i rodanxó? Lleuger o pesat? Porta calces o saial? 

--No ho sé, va respondre un. 
--Hi ha opinions, va dir un altre; uns el pinten pàl·lid, vermell i roig de sang. Hi ha 

qui diu que és el mateix seràfic en cos i ànima; altres diuen que no és més que un esperit 
en pena. Cadascú creu estrictament el que li aconsella la por. 



--No has dit que l’acabaves de veure? Va preguntar el cap. 
--A mi se m’ha figurat que alguna cosa es movia cap aquella part, respongué 

l’interpel·lat; però no la he distingit perfectament. 
--És dir, que no has vist res? 
--Però he sentit la campana, comandant. 
--Doncs jo, va dir una veu tremolosa, no asseguraré que hagi estat la campana el que 

hem sentit; més aviat m’ha semblat que algú cridava molt fort a l’església. 
--Aquí tenim els nostres dos homes, comandant. 
--No demanàveu permís per passejar-vos pel convent? Va dir el cap als que acabaven 

d’arribar. Doncs ja el teniu. Però ha de ser amb la condició de registrar tots els racons de 
l’església, i portar-me el fantasma si el trobeu. 

--Viu o mort, si és a dintre, tornaré amb la presa, va dir un dels acabats d’arribar. 
--El vull viu. Se’t permet només d’entrar-hi amb sabre. 
--En aquest cas prefereixo els meus punys. No prometo portar el fantasma, però sí 

buscar-lo encara que sigui sota terra. 
--Bravo, tu faràs carrera. És dir que registraràs sense por tota l’església? 
--Faré més; soparé descansadament entre les ruïnes; doneu-me pa, formatge i la 

botella. 
--Valent camarada. I tu què faràs? Va afegir el cap, dirigint la veu a l’altre que havia 

arribat. 
--Jo recorreré la galeria, l’església, el cor, els claustres superiors, mentre el meu 

company recorrerà els baixos. 
--A la vostra, doncs. 
--A la nostra! 
--No soparàs tu amb el fantasma? 
--Sopant estava quan em varen cridar, i encara porto restes del meu sopar. No 

necessito vi per animar-me. 
--Sembles decidit, encara que novell en el servei: a la prova em remeto, va dir el cap. 
-- En això sens dubte els meus dos perseguidors es van posar en moviment. Però un 

d’ells es va aturar i va demanar una llanterna. 
--Té por, va dir un. 
--No hi ha més llum que la de la lluna, va afegir un altre. 
--Cal lidiar amb el fantasma a les fosques, va dir el cap. 
--No em retracto, respongué el que havia demanat la llanterna; però si faig un crit 

serà senyal que necessito socors. 
--Ja tremoles, va dir el cap; mira el teu company que parla menys, i et porta  

l’avantguarda. 
--Anem-hi, doncs. 
I durant alguns minuts no es va sentir altre soroll que el cruixir de posts sota el pes 

dels dos que per sobre hi caminaven. 
Vaig pensar que no havia de perdre un instant. Estirat com em trobava sobre les 

runes vacil·lants, vaig provar de lliscar-hi per sobre fins a la porta que tenia a dos 
passos. Ho vaig aconseguir aprofitant els moments en els quals els meus perseguidors 
relliscaven per les ruïnes, de manera que la fressa que feien apagava la que el meu 
moviment produïa. Vaig provar d’obrir la porta amb molt de compte, i no ho vaig 
aconseguir. En va vaig fer un esforç, i el vaig redoblar: la porta estava tancada per dins. 
Solament em quedava l’esperança d’encaminar-me cap a l’altra porta que donava al 
claustre. Em sentia inquiet i vivament agitat. M’havia semblat que no m’eren 
desconegudes les veus d’alguns dels homes armats que en el meu mal s’havien conjurat, 
però no estava segur que fossin les dels que jo desitjava.   



--Que m’enfonso, var dir en aquell moment un dels meus perseguidors. 
Vaig conèixer la veu del pilot. Segons el terrabastall que va acompanyar les seves 

paraules, acabava de caure sobre les insegures ruïnes. 
--Cal que vinguin a aixecar-te? Va preguntar el cap des de la porta lateral del temple. 

Aneu dos homes a ajudar-lo, va afegir, veient que el pilot no responia. 
Es van sentir noves petjades sobre les ruïnes, acompanyades de l’ensorrament que 

cada pas causava. Els nous perseguidors venien junts. 
--Donem-nos les mans, deia l’un a l’altre. On estarà el camarada caigut? 
--Ja m’he aixecat, va dir el pilot; aquests esculls són molt temibles, amics meus. 
Jo  continuava escorrent-me pausadament, sempre en direcció a la porta del claustre. 

Eren ja quatre els meus perseguidors. D’entre ells, dos tal vegada no eren enemics 
meus, però la resta ho devien ser, i acarnissats. El soroll s’apropava. Ara no deien res; 
unes vegades caient, altres aixecant-se, em guanyaven terreny. Un d’ells sobretot 
semblava més lleuger que els seus camarades. Alguna idea o impuls secret l’animava. I 
a poc a poc el vaig sentir molt a prop meu. Vaig voler allunyar-me i sens dubte vaig 
cridar la seva atenció, ja que va sortir dels seus llavis una exclamació sorda. Es va aturar 
al meu costat, i vaig sentir que les seves mans em tocaven. Quin dels meus perseguidors 
seria? No vaig dir res, i vaig restar immòbil. 

--Pare Manuel, va dir sobre el meu cap aquell home. 
--Andreu, vaig respondre en veu baixa. 
--No feu el més petit moviment. 
I dient aquestes paraules es va allunyar molt més lleuger de com havia vingut. 
Vaig seguir el seu consell, i em vaig mantenir ajagut mentre ell s’allunyava. Però, 

pels passos que feien els meus perseguidors, vaig saber que se m’acostaven, sempre 
silenciosos. Alguna vegada s’aturaven com per ullar al seu voltant, i després tornaven a 
obrir-se pas fent rodolar als seus peus les runes. 

Potser no els tindria ni a tres passos de mi, quan vaig sentir que en el meu cos un 
involuntari estremiment. M’avergonyia en el meu interior de voler salvar la meva vida. 
Volia aixecar-me, presentar-me a aquells homes i dir-los que el martiri era per a mi una 
glòria, abans cobejada que refusada. 

Van aturar-se els meus perseguidors un instant, i un d’ells, la veu del qual no vaig 
conèixer, va dir: 

--No heu sentit una mena de sospir? 
--Un sospir has dit? va respondre un altre amb veu no molt segura; tal vegada haurà 

estat el nostre camarada. 
--No ha estat ell. 
--Doncs qui haurà estat? 
--El fantasma sens dubte. 
--No molt lluny d’aquí es va deixar veure, i cap aquest mateix lloc ressonaren els 

seus laments. 
--El vares veure tu? 
--Serà bo de treure el sabre. 
--No penses malament. 
--Amb ell anirem temptejant aquestes siluetes 
I en efecte colpejaven sobre les runes com per assegurar-se de la qualitat i fermesa 

dels objectes amb els quals a cada pas ensopegaven. 
De segur, va dir un d’ells, si el fantasma és de carn i os, alguna queixa sentirem. 
--Això és trencar la consigna, camarades, va dir molt a prop meu el pilot. 



Contenint l’alè esperava jo el final d’aquesta escena que ja em cansava, quan varen 
cridar novament l’atenció, tant dels de dintre com dels de fora, els tocs de la campana, 
vius aquesta vegada i redoblats. 

Els van seguir uns crits furiosos. 
Era l’Andreu, que deia: 
--Aquí al vostre costat, camarades, que el fantasma se m’acaba d’escapar de les 

mans. 
Dels meus tres perseguidors, els dos, en lloc d’agafar la direcció que les veus 

d’Andrés indicaven, se’n van entornar molt més lleugers de com havien vingut, caient 
aquí, relliscant més enllà i ajudant-se de peus i mans, en busca de la porta del temple. 

El pilot, al contrari, va acudir cap allà on ressonaven els crits d’Andreu, dient: 
--Ara vinc, camarada, espera un moment. Agafa’l de l’hàbit, de les cames, d’un braç, 

d’una orella si pots, que vull veure quina cara fa davant meu un fantasma. Mira si parla, 
si es posa dret, o si camina a gates. Mira si el seu rostre és ample i ple, o si el té sec i 
eixarreït com l’espart. No el deixis anar, segueix-lo fins al final d’aquest perillós terreny 
sembrat d’arenes i roques; i sobretot no el maltractis, que hem promès de presentar-lo 
viu. Lliga’l amb la mateixa corda del seu saial, a manera de ralinga. 

--Se m’ha escapat, camarada. Respongué Andreu allunyant-se cap a l’altar major. 
--Malament, molt malament. 
--A mi, camarada. 
--Ja vaig company. 
--Veniu de pressa. 
--Torneu a voler-lo caçar? 
--Va per aquests rostos. 
--Cap a on va? Va preguntar el pilot. 
--Mireu si puja al cambril, varen dir alguns des de la porta. 
--Puja a les tribunes, i va més lleuger que el vent. 
--A ell, amic meu, va dir el pilot cridant amb tota la força dels seus pulmons, i 

sembla que ja havia arribat al costat d’Andreu; deixeu-me anar a l’avantguarda. 
No vaig sentir res més d’aquesta escena. Aquesta vegada devia sens dubte la meva 

salvació a Andreu que havia sabut espantar o cridar l’atenció dels meus perseguidors. 
Vaig aprofitar aquells moments de confusió per acostar-me a la porta del claustre, que 
vaig trobar entreoberta, i per la qual vaig entrar lleuger. 

Altra vegada respirava lliurement. 
L’aire de la gruta em semblava balsàmic, i l’ambient de les catacumbes el vaig trobar 

vivificador i agradable en extrem. 
Allà em trobava enterament segur. Les paraules del pilot, durant aquell imminent 

perill, m’havien fet entendre que anava a la meva busca, i que si s’havia ofert 
voluntàriament a perseguir amb gust el fantasma, era perquè hi pensava trobar l’amic 
del millors anys de la seva vida. 

No obstant, aquella escena em va fer pensar. Aquelles aparicions que el temor havia 
popularitzat, els tocs de la campana quan casualment em vaig recolzar en la cadeneta de 
ferro que en penjava, i els altres tocs i els clamors als quals havia recorregut Andreu per 
salvar-me, devien haver cridat l’atenció del cap del destacament, el qual sens dubte 
posaria vigilants en els claustres i en el temple, que m’impedirien de fer cap pas per la 
meva soledat estimada. 

Aquesta idea m’afligí moltíssim. 



CAPÍTOL  LV 
 

Com vaig poder sortir del convent.—El fill del qui va matar el pare Josep 
 
Poc temps havia transcorregut des de la meva arribada a les catacumbes quan vaig sentir 
que s’obria la porta de la gruta. 

--Manuel, ets aquí? Va dir el pilot amb l’accent d’un home que té por de perdre un 
instant. 

--Aquí estic, li vaig respondre quasi a tocar de les seves oïdes. 
--D’una de bona t’has salvat. Però convé no perdre un segon. Abans que no es faci de 

dia has d’abandonar aquest asil. Quan sentis les dues del rellotge de la Mercè, jo entraré 
de sentinella a la porta del centre. No aniràs molt lluny. Una fonda segura es troba aquí 
a dos passos. Veuràs una llum darrera del vidres de dues de les seves finestres en el 
dormitori segon. Treu-te el saial i posa’t aquestes calces, aquesta levita i aquesta gorra. 

--Ja mai, ja mai, li vaig respondre. La meva existència no val la pena que ningú es 
molesti en voler perllongar-la. 

--No hem repliquis, Manuel, que aquest consol de morir no el tindries. Escolta’m. 
Volen castigar l’atemptat de l’altre dia: compten amb la força armada, i no saben que 
està venuda. Demà no quedarà aquí pedra sobre pedra, i molts han jurat registrar fins i 
tot les sepultures per treure viu el fantasma que ha cridat l’atenció de tots. Un dels meus 
companys s’ha entestat a descobrir-lo, i és un home temible: és el mateix que va matar 
el teu ancià amic. 

--El coneixes, doncs? 
--Dos anys fa que el duc a remolc; i escara que molt tossut i irreductible, em serveix 

bé. Ara viu amb mi a la mateixa fonda. Què decideixes? Vacil·les?  
Jo no vacil·lava ja; donava gràcies al cel perquè en aquell nou perill, no només 

m’oferia un altre asil, sinó que m’obria el camí per donar compliment al més vehement 
desig del pare Josep moribund. Coneixeria el seu assassí. 

--Manuel, digué el pilot, no afegeixis l’últim dolor  als que sobre la meva existència 
pesen. Vull salvar-te o morir amb tu. Falta només mitja hora. Vindràs? 

--Déu meu, Déu meu, vaig dir aixecant els meus ulls i les meves mans, i donant-me 
en el meu interior a mi mateix esperances en millors dies. 

--Vindràs? Va repetir el pilot; o em tens aquí ancorat, i dono per arrodonit el meu 
últim viatge. 

--Vindré. 
--Dóna’m la mà. 
--Els meus braços et dono i les meves llàgrimes. 
Va sortir el pilot, i jo a poc a poc vaig sortir també, abandonant el meu saial entre els 

morts. 
Com un dement vaig recórrer en un moment els claustres, els patis, els corredors, 

l’hort, la biblioteca, la sala capitular, les sales d’ensenyament, el refectori, les cel·les 
una per una. Cada objecte m’arrancava un sospir, cada pedra una llàgrima. 
M’acomiadava dels objectes inanimats com si poguessin comprendre la meva amargura.  
La profanació, els deia jo, us guarda; ella penetrarà en aquest recinte sense que les 
humanes forces puguin impedir-ho. Oh! Si us pogués cobrir amb un vernís impenetrable 
al foc i a la sapa, i a les mateixes mirades! Desgraciat de mi! Tal vegada senti, no molt 
lluny d’aquest lloc, cruixir tots aquests objectes venerats i desplomar-se uns sobre el 
altres amb estrèpit. I jo els donava amb gemecs i plors l’últim adéu. 

Les paraules més tristes del meu llibre de res eren les úniques que m’acudien a la 
ment consternada.  



Com és, deia jo, que l’Etern, ple d’enuig, ha deixat embolicats en amargues penes els 
seus fills predilectes? Ja està trastornat el més formós de Jacob; ja està trencada tota la 
força, tot el poder i tota la glòria d’Israel: un foc es va encendre la flama del qual  tot ho 
resseguia, tot ho devorava. Enderrocades estan totes les tanques i els murs del santuari, i 
sumits en el plor i en l’abatiment queden els que els defensaven. Què faran, què diran, o 
a on acudiran per reunir-se si el santuari ja no existeix? Déu va permetre que fos 
destruïda la seva tenda i trencat el seu tabernacle, i que cessessin les cerimònies més 
augustes, i fossin tractats amb el més gran oprobi els pontífexs. Sepultades en les seves 
ruïnes es veieren les portes del temple; trencades les barres i els forrellats: ja no hi ha 
exposició de la llei. Els ancians, cenyits de sacs, i cobert de cendra el cap, es veuran 
asseguts a terra, com en temps del més gran dol, i no els permetrà el dolor d’obrir els 
llavis si no és per prorrompre en laments. 

La meva última visita fou a la cel·la del pare Josep. En ella s’hi renovaren les meves 
tristeses. Vaig regar amb el meu plor el sòl que a aquell baró sant havia sostingut. Vaig 
besar mil vegades les parets que havien presenciat els més íntims actes de les seves 
virtuts. Ja no tornaré a veure-us, vaig dir caient de genolls. En aquesta actitud va cridar 
la meva atenció un objecte que jeia en el sòl. El vaig aixecar creient que seria alguna 
roba d’ús oblidada del pare Josep, però vaig veure astorat que era un uniforme de 
milicià. El vaig examinar sense poder-me recuperar de la meva sorpresa. Cap peça no hi 
faltava. Qui l’haurà posat en aquest lloc? En les meves visites anteriors no havia vist 
res. Registrant aquelles peces hi vaig trobar un paper, i vaig sortir al corredor per llegir-
lo. Deia així: 

“No podem perdre un moment, perquè demà ja no hi haurà temps. Aquest vestit us 
salvarà, pare Manuel. Només el portareu un minut. A les dues entraré de sentinella a la 
petita porta que dóna a l’hort. Truqueu molt fluixet, i sortiu. La porta de casa meva 
restarà entreoberta. Veureu un llum darrera dels vidres del balcó del primer pis. Aquella 
és la vostra habitació.” 

Vaig conèixer la lletra de l’Andreu, i en aquell mateix moment vaig sentir el rellotge 
de la Mercè. Tocava les dues. Era arribada l’hora del meu últim comiat. Probablement, 
dels dos homes que volien salvar-me, cap no sabia la intenció de l’altre. Per a quin 
d’ells em decidiria? La casa d’Andreu no era coneguda, la del pilot ignorada; En aquella 
trobaria, no només un zel caritatiu, sinó també una família piadosa, prudent i provada; 
en la del pilot trobaria segurament algun d’aquells éssers el semblant dels quals només 
ofereix les impressions de la ira, i la boca del qual només s’obre per proferir blasfèmies. 
El meu cor s’inclinava a favor d’Andreu; però el meu deure i la meva consciència em 
van fer decidir a favor del pilot. Jo no havia de fugir, sinó cercar la presència dels que 
més mal m’havien fet, per donar-los la paga que el meu vell amic els llegava. Vaig 
arreglar el meu vestit no sé com. I em vaig traslladar als corredors baixos. Primer em 
vaig dirigir a la porteta de l’hort. Vaig assegurar-me que el sentinella estava sol, i vaig 
fer un truc. Només una oïda molt atenta l’hagués pogut percebre a dos passos de 
distància, però Andreu el va sentir. 

--Sortiu de seguida, pare Manuel, em va dir. 
--Bon Andreu! 
--Si no us conegués la veu, tornaria a tancar la porta, em va dir. Quina disfressa és 

aquesta? Si seguiu endavant així us detindrà el sentinella de la porta del centre. Només 
amb uniforme podreu passar a aquestes hores. 

--No pretenc sortir em aquest moment, amic Andreu, però vinc a acomiadar-me de 
vos.  

--I no accepteu la meva casa? On estareu més segur? 



--No viuré molt lluny, i confio que rebreu molt aviat notícies meves; però si déu ho 
disposa d’altre manera, sapigueu que us estimo molt, Andreu. 

--Si així ho disposa el cel, que es faci la seva voluntat. Com sabré que ja sou en el 
convent? 

--Si de la cel·la del pare Josep no cau res. 
Em vaig dirigir sense dir res més als claustres, i em passos suaus em vaig acostar a la 

porta del centre. L’antiga porta havia desaparegut, i la suplien amb unes males posts, 
mal travades, que deixaven entre una i l’altra unes escletxes que permetien de veure el 
que passava al carrer. 

El sentinella no estava sol. Algun dels seus companys es mantenia al seu costat, i li 
dirigia la paraula. 

--No es prepara mala gatzara, li deia; aquesta vegada es decidirà a favor de qui queda 
la partida. A mi no m’agrada deixar les coses a mig fer. Llevat que val més rostre 
vermell que cor negre. O ens estimbem o ens aixequem fins als núvols. No seria mala 
broma que ens veiéssim obligats a anar cercant les pedres que vàrem escampar, i portar-
les a l’esquena per reedificar els temples que vàrem incendiar. Mala pesta, que si hi 
consento, em consumeix. 

El pilot no contestava, passejant-se segons semblava amb impaciència, i acostant-se 
tot el que podia a la porta, com per descobrir si jo m’hi trobava al darrera esperant que 
ell l’obrís. Una vegada hi va fixar tant la mirada que quasi els seus ulls es varen tocar 
amb els meus. 

--Demà ho veurem, va dir al seu camarada. 
--No demà, li va respondre, sinó avui. Crec que demà a aquestes hores ens cantarà un 

altre gall. Estic rabiós de desigs que comenci la gresca. 
--Creu-me, li va dir el pilot amb laconisme, ves-te’n a descansar. 
--Per més que faci no em podré adormir. 
--Doncs millor que et cusis els llavis. 
--Massa que els he tingut cosits i fins hi tot clavats durant molts anys. Ara ha arribat 

el temps d’obrir-los tan amples com són, i donar-hi sortida a la fúria tant de temps 
reprimida. 

--Les paraules que a les fosques es diuen, amic, molt lluny ressonen. 
--Serà que ens pot sentir el fantasma? I ara que ho recordo, com us va anar als que la 

perseguíeu? M’han dit que d’un bot va saltar les bandes de l’hort i que ha desaparegut. 
--Així sembla, respongué sempre concís el pilot. 
--No serà estrany que torni, sobretot si a dintre hi ha alguna cosa amb la qual 

alimentar-se, com sospito. Però no li asseguro que salvi la pell per més enllà del que 
queda de nit, perquè es farà de dia i ens veurem. 

--O no veurem res. 
--O veurem molt més del que ningú no es pensa. Ja no és temps de fugir d’estudis. 
--Això serà segons d’on  bufi el vent. 
--No actualment, que el sofriment té un termini. Hi ha calma calina, o bé un temporal 

desfet; tant si el vent ve per la popa, com si ens assota per la proa, calarem foc a la 
Santa Bàrbara del contrari, i volaran fetes estelles les restes del seu buc corcat. 
Aleshores posarem al sol totes les seves entranyes.  

--Mira, va dir el pilot aturant-se, vols deixar-me sol? 
--Agafa-t’ho com vulguis, va dir el seu company aturant-se també; però t’he agafat 

pel meu compte i no et deixo anar; som amics, tu ets capità i pilot, jo pilot a seques; 
junts naveguem des de fa molt de temps; em coneixes des de la infància; tu ets el meu 
primer, jo el teu segon; cinc vegades ens hem vist amb l’aigua a l’altura dels ulls; altres 
tantes hem naufragat; si tu t’has salvat, jo també; ambdós vàrem jurar guerra als frares; 



tu vares perdre la xicota abans de casar-te, jo quan feia un any que m’havia casat, i el 
fill que em va deixar és el que tinc més que tu i fins i tot em vas dir que l’adoptaves, de 
manera que ara li has buscat un preceptor; els mateixos perills hem corregut sempre i les 
mateixes alegries ens han alegrat; tu vares agafar l’altre dia les armes, jo vaig fer el 
mateix: ara bé, pren-t’ho content o enfadat, en tota aquesta nit i el dia de demà no em 
moc del teu costat ni  el que dóna de sí el cas d’un sabre. Massa t’he deixat anar solt des 
que vaig despatxar un dels dos ximples que et feien pena. 

--Paciència i escartejar, com deia l’altre, va respondre el pilot agafant-s’ho a broma; 
en aquest cas fes-me el favor de portar cap aquí pa, vi i pernil, i es farà menys pesada la 
teva companyia. 

--Has parlat com un rabí, i aquesta vegada et reconec, capità: a les penes 
llonganisses. Vaig a cercar el que em demanes. 

I en efecte, vaig deixar de sentir la veu del company, i els seus passos varen indicar-
me que s’allunyava. 

El pilot va deixar passar una bona estona, posada la mà a les mal segures posts que 
me’n  separaven. Després va entreobrir la porta, i em va empènyer cap a fora. 

El meu hostal és a poca passos; enfront, va dir en veu baixa: mira les dues llums de 
l‘habitació segona: la porta cau a sota. 

Em vaig avançar quasi maquinalment en direcció a les dues llums, però a sota vaig 
veure una altra llum. Era la d’Andreu. O sigui que la mateixa escala conduïa a 
l’habitatge que em brindava el pilot, i a l’asil que m’oferia l’Andreu. No hi havia entre 
les dues habitacions més d’alguns peus d’altura. Vaig passar el llindar de la porta que en 
dies menys tristos encara que llunyans s’havia obert també per a mi, i vaig pujar aquella 
escala per la qual un dia vaig rodolar quasi cadàver. 

Una feble llum il·luminava aquells graons humits, i tot just haver-hi donat alguns 
passos, vaig sentir dues veus que se’m dirigien. 

--Per aquí, pugi amb compte, em va dir des del primer pis la veu que semblava de la 
dona d’Andreu; aquesta escala rellisca molt: Andreu està de sentinella aquí a prop, i 
després vindrà. 

--No li han dit que pugés al quart segona, bon home? Va dir-me des de d’alt de 
l’escala un nen que aparentava tenir pocs anys i de veu tendre i candorosa en extrem. El 
meu padrí m’ha dit que us esperés i us donés sopar, i us acompanyés al número tercer, 
que està desocupat. Pugeu-li alguna cosa de menjar, àvia. 

--Així que sou el del quart segona? Va dir examinant el meu vestit la dona d’Andreu. 
Perdoneu, com que esperem dos  hostes, un per a una habitació del primer pis, i un altre 
per al segon, us prenia per  l’altre. Benvingut sigueu. Després us pujarem el sopar, 
perquè suposo que voldreu sopar a la vostra habitació. L’altre hoste que espero soparà 
també a la seva. 

--Pugeu, pugeu, bon amic, va dir-me el nen agafant-me de la mà, i acompanyant-me 
a una habitació reduïda; el meu padrí m’ha dit que procurés de no adormir-me fins que 
vos vinguéssiu, i jo estimo molt el meu padrí. Mireu, quatre vegades m’he rentat la cara 
per desvetllar-me una mica, perquè em queia de son. He estat comptant les hores; 
toquen les deu, les onze, les dotze, i passava el sereno que em fa una por de sentir-lo!... i 
han tocat la una, i les dues; El meu padrí m’ha dit que a les dues vindríeu, i des 
d’aleshores, i això que aviat tocaran les tres, que m’estic en aquesta escala. Veritat que 
ara me’n podré anar a descansar? Mireu, jo dormo en aquest quartet junt a aquesta 
alcova, que és per a vos. Aquest llit, aquesta taula i aquestes cadires són també per a 
vos. Voleu que us serveixi en alguna cosa? Perquè tinc molta son, moltíssima. 



Escoltava encantat aquell formós nen que em tanta gràcia i soltesa em parlava, 
malgrat de ser la primera vegada que em veia. Ratllava al voltant dels deu anys, tenia el 
front desimbolt, la veu simpàtica, els ulls clars, i el cos ple de gràcia. 

--Gràcies, fill meu, te’n pots anar a descansar. 
--Amb el vostre permís, doncs, ha vaig a fer. Però demà no em renyeu si em llevo 

tard. 
--I com vols que et renyi jo, amable criatura? 
--És que el meu padrí ha dit que us havia d’obeir en tot, i que m’ensenyaríeu moltes 

coses, perquè mireu que jo no sé res, absolutament res. 
--No tens pares, angelet? 
--A la meva mare no la vaig conèixer, i el meu pare no té temps per ensenyar-me res. 
--I no et fa anar mai a l’escola? 
--Sempre som a la mar amb el meu pare i el meu padrí. Però ara diu el meu padrí que 

em quedaré en terra amb vos perquè m’ensenyeu alguna cosa. 
--Llegiràs una mica, no és veritat? I també escriuràs alguna cosa, no és així? 
--Jo ja ho voldria, i tinc enveja quan veig llegir i escriure altres nens; però jo no en sé 

i em fa vergonya. 
--Però no t’han ensenyat el catecisme? 
--Com que és una cosa tan fàcil i tan curta, el vaig aprendre en dos minuts el 

catecisme. 
--En dos minuts, dius? 
--Veureu com el dic sense vacil·lar, tal com el meu pare me l’ha ensenyat. Viva la 

llibertat, i morin els frares. Mireu si és fàcil el catecisme. 
No vaig poder impedir que una llàgrima acudís a les meves parpelles en sentir 

aquesta inesperada resposta. 
--I abans no me’n vagi a dormir, va dir la innocent criatura, no em direu qui són 

aquests frares que diu el meu pare que són tan dolents que es mengen els nens, i s’estan 
empassant els bens de tot el món? En coneixeu algun vos? 

--Fill meu, ara et convé descansar: demà o un altre dia t’ho aniré explicant. Fica’t al 
llit, i que Déu et doni un son tranquil com jo et desitjo. 

--Deu no es cuida d’aquestes coses, diu el meu pare. 
--És que, formós nen, tu no has entès bé les paraules del teu pare. Ja te les explicaré 

més endavant. 
--Bona nit, doncs, i quedeu-vos amb Déu. 
--I per què em dius que em quedi amb Déu? 
--Perquè així ho diu tothom, per desitjar que un altre passi bé la nit. 
--Això t’ensenya que Déu es cuida d’alguna cosa, fill meu, ja que quedant-me amb 

ell és com si em digués que no ho passaré malament en la seva companyia. Mira, doncs, 
com faig bé, ja que tu desitges que em quedi amb Déu, desitjant-te jo que amb ell et 
posis al llit. 

--Feu-me un petó, que jo us estimo molt, perquè em parleu amb molt d’afecte. 
I dient això em va fer un petó al front, es va despullar, es va posar al llit, i al cap de 

poca estona es va adormí profundament. El vaig contemplar en silenci una bona estona, 
i vaig beneir l’Etern, que, acabant de salvar la meva existència, m’ensenyava ja en què 
l’havia d’emprar. Aquell nen em tornava a la religió, a la societat i als meus deures. 

Em va treure de la meva contemplació la veu d’Andreu. 
--Aquí us porto el sopar que em vàreu demanar, va dir sense aixecar els ulls i deixant 

dos plats sobre la taula. 
--Gràcies, amic Andreu. 



--Com, sou vos, pare Manuel? És possible? I no baixeu a l’altra habitació? O sou per 
ventura l’hoste que un dels que tinc m’ha recomanat? Però ell i el seu company són 
dolents, molt dolents, i no els hagués rebut a casa meva si no navegués amb ells el meu 
cunyat Pau. 

--Als seus ulls, bon Andreu, no seré més que el preceptor d’aquest nen que aquí 
dorm. 

--I al meus també. Déu meu, no hi cabo de content. Ho diré a la meva dona perquè en 
conèixer-vos no faci cap imprudència. Tanqueu aquests porticons. Des d’aquí podreu 
veure sempre que us plagui la cel·la del pare Josep, i part dels claustres, si no ho 
destrueixen tot demà. Me’n vaig, que ja pugen els vostres nous coneguts. Un és molt 
dolent  i diu cada blasfèmia que provoca convulsions. Apagueu el llum, i diré que esteu 
descansant. 

Ho vaig fer, i em vaig estirar, vestit com anava, al llit que m’havien preparat. 
Se sentia a l’escala la veu del pilot. 
--Heu portat el sopar al preceptor? 
--Sí, senyor. 
--Fa molt que ha arribat? 
--Deu fer una mitja hora. 
--Bé. 
--Andreu és una joia, va dir el company del pilot. És un cronòmetre que no falla. 
--Hola, Andreu, va dir el pilot, doneu-me la mà. 
--Bona nit, va respondre Andreu. 
--Ja no porteu uniforme, segons sembla? 
--Ja ho veieu, amic meu, del cos de guàrdia a la cuina no hi ha més que un pas. 
--Us sembla, Andreu, si tornem aquesta nit a intentar de caçar el fantasma? 
--Al més pintat jo el caço, va dir l’Andreu; ara que el preceptor i el nen descansen, si 

no maneu una altra cosa aprofitaré el permís que m’han donat per dormir a casa un 
parell d’hores. 

--El mateix dic jo, va dir el pilot, pujant l’últim tram de l’escala. 
 



CAPÍTOL  LVI 
 

Enric.- La commoció popular.- Dia de sang 
 
Deixem-los descansar, va dir des de la porta el pilot. 
  --No pretenc torbar el seu repòs, va respondre el seu company; però ja saps que l’únic 
petó que faig diàriament  al meu Enric és quan el veig adormit. Ja veus que, encara que 
no ha nascut el meu fill a les malves, és la criatura més bonica que conec, i tan alegre 
que sembla que tot el dia m’està ballant l’aigua davant quan el miro. I et confesso que 
avui l’estimo més que mai; perquè m’aclapara l’ànima la idea de deixar-lo créixer a la 
seva manera, sense donar-li un mestre que pel cap baix li ensenyés les beceroles i 
l’iniciés en la  lectura, perquè no comenci a proferir nicieses. O sigui que ja tenim 
preceptor per a l’Enric? 

--Ja que t’hi entestes, entrem a fer-li un petó, un de sol, i sortim. 
Vaig veure llum a l’habitació, i vaig tancar els ulls, més aviat per meditar en la meva 

situació, que per no veure’m obligat en aquell moment a respondre a vanes preguntes. 
El que parlava a pocs passos de mi, el que cap a mi es dirigia, era el mateix a qui pocs 
dies abans vaig veure com traspassava el pit d’un àngel. L’assassí del pare Josep tal 
vegada em contemplava de fit a fit. I aquest assassí era el pare del tendre i innocent nen, 
el destí del qual, la seva existència, el seu futur i la seva ànima se m’encomanaven, a 
mi, a l’amic íntim, al germà menor, al fill adoptiu de l’amor més pur de la víctima. 

El pilot i el seu company es varen aturar a l’habitació contigua, on dormia el nen 
Enric. 

--Si el despertes et trenco les dents, va dir el pilot. 
--Deixa’m fer-li un altre petó. Vols creure que em sento torbat i sense pols en tocar-

lo? Sí  desvetllés el seus ulls tan bonics  i em mirés, em sembla que estaria més animat 
per entrar en la campanya que obrirem. Però no t’espantis; ja el deixo. Adéu, Enric. 

Va semblar-me que se’n anaven cap a la porta; però el company es va detenir dient 
en veu molt baixa: 

--Escolta’m, amic, per la teva vida, que el pedagog s’ha posat al llit sense treure-se la 
roba amb la qual devia entrar. Posa-li la llum a la cara, perquè jo li estudiï la fesomia. 
No veus quina cara que posa? 

El pilot no es va voler esperar més, i emportant-se la llum, el seu company va haver 
de seguir-lo. 

--Estàs pesat i xerraire en excés aquesta nit, va dir el pilot. 
--Gràcies, respongué el seu company, però no t’oblidis d’avisar el preceptor que el 

nostre Enric no està acostumat a que el bastonegin. 
--Ni el bastonejarà, ni es mourà del seu costat en tot el dia, va replicar el pilot 

aixecant la veu i apujant l’accent, com si estigués segur que jo el sentia. 
Quan varen retirar-se vaig menjar un mos i em vaig adormir. En despertar vaig obrir 

els porticons, i la meva primera mirada la vaig dirigir a la cel·la del pare Josep, i al 
claustre que al fons es veia. Començaven les primeres clarors de la naixent aurora. Tot 
estava tranquil a la fonda. Molt pocs habitants transitaven pel carrer, però anaven de 
pressa, com si tinguessin por de no arribar a temps a algun lloc. Lluny se sentia un 
rumor de caixes i trompetes. A vegades passaven patrulles silencioses. A vegades 
interrompia aquella quietud el galop d’algun ordenança què a cavall era sens dubte 
portador d’ordres urgents. Alguns milicians passaven aïllats, amb armes, com si 
acudissin, no sense aires d’angoixa, a alguna reunió extraordinària. Es detenien a 
vegades mútuament, i no se saludaven en veu alta, sinó que es parlaven a l’oïda. Tot 



feia pensar que es tenia por d’algun d’aquells greus conflictes que posen en combustió 
tot un poble. 

--Bon dia, preceptor, em va dir Enric aixecant-se, no em pensava que vos matinéssiu 
més que jo. 

--Que Déu et doni un dia feliç, amic meu. 
--Tots els tinc feliços, com diu el meu pare, perquè no penso en res. 
 
--No obstant, en alguna cosa penses, perquè d’altra manera no parlaries, ni sentiries 

que en el teu interior tens desitjos, i estima al teu pare i al teu padrí. 
--Teniu raó, i bé em sembla que penso en alguna cosa. 
--I t’agrada pensar, i et sabria greu de no poder-ho fer. 
--Ja ho crec, perquè aleshores seria com la cotorra que teníem a bord, que parlava 

molt i no pensava. 
--Doncs mira si has d’estar agraït al qui et va donar aquest pensament en el que tant 

et complaus. 
--I qui me’l va donar, preceptor? 
--El mateix en la companyia del qual desitjaves ahir que em quedés quan em vares 

dir “quedeu amb Déu”. 
--És dir que Déu ens dóna el pensament? Doncs és un senyor molt bo. 
--Tant estimes el pensament, Enric? 
--Doncs no l’he d’estimar? Vaja si l’estimo. Mireu, aquí teniu paper, tinter i ploma. 

L’escriviu vos? Sí, el que heu escrit s’assembla al que deia el llibre. Així ho diu Déu. 
Heu agafat la ploma amb aquests tres dits, i aquesta altra mà l’heu recolzat en el paper. 
Em tremola els pols, i no m’ha sortit molt bé; Però això se li vol semblar una mica, i 
una altra vegada em sortirà millor. Ja he escrit Déu. Estic boig d’alegria. Aleshores és 
molt més fàcil del que jo creia. Mireu, ensenyeu-me en el llibre, papà, pa, formatge. 

--El que ara t’ensenyaré, amiguet meu, és a prendre l’esmorzar; després veurem. 
--En efecte, en aquell moment va entrar amb la xocolata la dona d’Andreu, i em va 

dirigir una mirada molt trista. Semblava que volia parlar-me, i no sabia com fer fora el 
nen. 

--Bon dia, ens va dir amb accent molt commogut. 
--Molt bons els tingueu, li vaig respondre. 
--Feu-me una abraçada, li va dir Enric posant-li els braços al coll. Sapigueu que estic 

molt alegre, perquè ja començo a llegir i a escriure, i així sabré tant com vos, i us llegiré 
moltes coses. M’acompanyareu a passeig avui, després de dinar? 

--Aparta’t, nen, que avui no estic d’humor. 
--I què teniu, àvia? va, expliqueu-m’ho. 
--Que avui no podrem sortir, que hi haurà bullanga. 
--Bullanga! Hi haurà bullanga? I això us fa pena? Doncs a mi m’agrada molt la 

bullanga, va respondre l’Enric. I es va posar a córrer, i a fer salts; treia el cap al balcó i 
després tornava a entrar. 

--Et tornes boig, noi? deia la dona d’Andreu. 
--Ja se senten els timbals, i les trompetes, deia cridant l’Enric, després començarà a 

córrer la cavalleria, i hi haurà carreres, i mor  tu, i visqui jo. Em deixareu pujar a la 
miranda com l’altra nit, àvia? 

--Deixa’m. No, no, no. Pujar a la miranda avui que es necessita tanta prudència! Ja 
em posaré la clau a la butxaca. Avui no es mou vostè d’aquesta habitació, senyoret, i 
molt de  compte o li ho explicaré tot al seu pare. 



--Va, no us enfadeu, que el papà no dirà res. També li agraden les bullangues. L’altra 
nit hi va anar amb el meu padrí, i avui no hi faltarà tampoc. Ja sento crits, va afegir 
pujant l’escala en direcció a la miranda. 

--Pare Manuel, això es posa molt seriós, em va dir la dona d’Andreu veient que 
l’Enric s’allunyava; i no sé en què acabarà. I en efecte, se senten crits. Vaig a tancar la 
porta del carrer. M’ha dit l’Andreu que per Déu no sortíssiu avui. 

Al cap de poc baixà l’Enric, i sense recordar-se del seu esmorzar, em va agafar de la 
mà, i em va dir: 

--Pugeu, pugeu, ja se senten els trets molt lluny; aquesta vegada serà de dia i ho 
veurem tot. 

--Amic meu, millor estic aquí, li vaig respondre amb dolcesa; tu pots pujar si et 
complaus en presenciar unes tristes desgràcies, en veure com un germà persegueix el 
seu germà; tu pot pujar si gaudeixes sentint els laments que fan els que pateixen; jo em 
quedaré aquí pregant a Déu, el qual, com saps, ens va donar la facultat de pensar, 
demanant que encamini tots els pensaments cap el bé, i els aparti del mal. 

L’Enric es va quedar capbaix i pensatiu, i sense saber verdaderament el que feia es 
va asseure al meu costat. 

Jo havia entreobert una de les finestres, de manera que no vàrem perdre cap rumor 
dels que al carrer i més lluny ressonaven. Se sentia el terrabastall de caixes i trompetes, 
la fresa de l’artilleria, el penetrant so de les veus de comandament, i una forta cridòria 
allà lluny. Unes vegades regnava al carrer un silenci profund; altres vegades hi 
ressonaven passos precipitats com de munts de gent fugitiva i muda d’espant; ja cessava 
aquesta alarma i li succeïen uns alarits  i una cridòria que feia por, i aleshores se sentien 
novament els passos apressats, encara que pel crits es veia que era gent entusiasmada i 
furiosa que, avergonyida de la seva anterior fuga, tornava a la càrrega confiada en el seu 
vigor o potser en nous auxiliars. 

--Fora les pors, companys, deia un amb veu desaforada, que la tropa és nostra. 
--La tropa és nostra, repetia a cor la multitud. 
Hi va haver un instants en que vàrem sentir preparar els fusells, i en que sens dubte 

es varen detenir per agafar alè aquells que s’avançaven. L’Enric no va poder resistir la 
temptació de treure el cap per la finestra; però de seguida se’n va retirar espantat, i a 
penes va poder dir en veu baixa: 

--Preceptor meu, ja no van contra els frares. 
--No, fill meu, li vaig respondre, avui van contra els seus propis germans. 
--I es volen matar: com és que es volen matar? Va afegir tremolant i tornant a treure 

el cap? Ja ve el general. Mireu, el general mana a la tropa que dispari. No sentiu com 
criden, “mori, mori”? El general i la tropa es retiren, i aquests avancen. No es maten, 
no, veieu com no es maten? Ja són lluny. Ja sabia jo que us enganyàveu dient que es 
volien matar. Només volien matar frares. Sabeu què són frares? 

--Són homes com tu, fill meu. 
--Com jo, dieu, preceptor meu? 
--Sí, com tu, i com jo; no has sentir mai a dir, el fill del veí tal s’ha fet monjo, ha 

entrat en religió, ha entrat en un convent? Doncs fixa’t bé que tots són fills de veïns. 
--I per què havien d’entrar en un convent? Qui els obligava a fer-ho? 
--La seva voluntat, fill meu, perquè a cadascú li agrada de viure a la seva manera, 

sense fer mal a ningú. No t’agrada a tu viure a la teva manera? 
--Cert que sí: i sabeu què feien en els seus convents? 
--Beneïen  Déu a les seves cel·les i en el altars. 
--Res més que això, preceptor meu? 



--Ensenyaven els nens a llegir i a escriure, consolaven els malalts, i donaven pa als 
famolencs. 

--Però per això no es mereixien que els perseguissin: per què els persegueixen, 
doncs? 

--No t’ha succeït mai, fill meu, renyir amb un amic teu, enfadar-te seriosament amb 
ell, amenaçar-lo, i fins i tot pegar-lo, a pesar que abans l’estimaves molt, i que després 
l’estimaràs també? 

--Oh! Això m’ha passat moltes vegades, i després m’ha sabut molt greu, i fins i tot he 
plorat, perquè no m’agrada fer mal a ningú. 

--Doncs això mateix passa entre germans; a vegades les baralles són passatgeres; 
altres vegades duren més, com ha passat aquesta vegada entre els frares i els seus 
germans que no són frares, però fills de veïns com ells mateixos. Avui els persegueixen 
i els abraçaran demà. 

--Mireu, preceptor meu, que ja tornen; aquesta vegada criden amb més fúria: sentiu 
quines veus més descarades? Estan bojos: venen estirant d’una corda, i corren com 
desesperats. Què és allò que arrosseguen? Sí; arrosseguen una cosa plena de pols, i que 
deixa darrera seu un rastre roig. Déu meu! Arrosseguen el general. 

--Enric, saps el que dius? 
--Són els seus vestits, els seus galons, la seva faixa. Déu meu! Quanta sang! Que el 

maten, infeliç, que el maten! 
L’Enric va caure als meus braços, tremolós, lívid, sense sentits, i vaig haver de tirar-

li aigua a la cara. 
Res més horrorós, que la desaforada cridòria de la multitud que en aquell moment 

passava per sota de la finestra. Allò no eren veus humanes, no eren crits que s’haguessin 
sentit en alguna part, no eren els clamors més terribles que s’acostumaven a sentir en la 
guerra, ni els alarits salvatges de gent victoriosa: eren una espècie d’udols aguts, 
vibrants, perllongats, sortits a la vegada de la gola de mil feres esquitxades de sang, i 
que en restaven assedegades quanta més n’havien begut.. De primer antuvi els hauria 
agafat pels xiulets horribles que un huracà desfet vessa i estén sobre la superfície de les 
aigües. Van passar en pocs instants, deixant darrera seu uns  udols vagues, flotants, com 
restes despreses de la fúria de vent que allà lluny encara ressonava. Mai hauria cregut 
que l’home pogués donar de sí tan espantoses mostres.. 

Quan l’Enric es va recuperar, només va poder proferir aquestes paraules: 
--I què ha fet el general perquè el matin? 
--Això t’ensenya, fill meu, li vaig respondre, que mai no has de deixar-te emportar 

per la ràbia, si no vols cometre les més horribles injustícies. El delicte d’aquest home 
era no voler consentir que els innocents fossin perseguits. 

--Això és espantós, Déu meu. 
--Enric estimat, invoca així el nostre Déu, que és l’únic que pot treure d’aquest error 

els nostres germans, que cecs es precipiten en un abisme d’ires. 
I heus aquí que ressonaren noves veus descompassades, nous crits, roncs els uns, i 

penetrants els altres. 
--El general a la foguera! deien uns. 
--A la foguera, a la foguera! responien altres. 
--La policia a la foguera! afegien alguns. 
--A la foguera, a la foguera! repetien tots. 
--Les monges a la foguera! va dir una veu. 
--A la foguera, a la foguera! repetiren altres. 
--Foc a les fàbriques de vapor, i que es converteixin en fogueres! Va cridar una altra 

veu. 



--Totes en fogueres! Va respondre la plebs, 
--Els servils i les seves cases a la foguera! varen afegir alguns altres. 
--A la foguera, a la foguera! varen dir altres amb grans crits. 
I semblava que la desenfrenada multitud anava inquirint, carrer per carrer, porta per 

porta, si hi havia enemics o objectes amb els quals augmentar les flames. 
La dona de l’Andreu va pujar al cap de poc, pàl·lida, amb els ulls desencaixats, i la 

boca entreoberta, amb el gest de voler proferir alguna paraula, i no encertant de 
pronunciar-la. 

--Van buscant gent, va dir finalment. 
--I per què, va preguntar l’Enric. 
--Per matar, per matar, va respondre molt astorada la dona de l’Andreu. Han matat el 

general i l’han cremat. També cremen els arxius de la policia. Han mort a trets els que 
defensaven la gran fàbrica de vapor. 

--Aquella fàbrica tan bonica? va preguntar l’Enric. 
--Sí, aquella fàbrica que sustentava tantes famílies. 
--I què hi ha fet? 
--L’han incendiat. 
--Però això és espantós, preceptor meu. 
--Encara n’hi ha més. 
--Encara més? 
--Ara es dirigeixen als convents de monges. 
--Quina nova cridòria! 
--Són ells. 
--Qui? 
--Ells, els del nou grup; els que es dirigeixen contra les infelices religioses. 
--I què volen de les monges? va preguntar l’Enric. 
--Volen matar-les com els frares. Tanqueu la finestra, i no hi traieu el cap. És 

possible que això passi, Verge pura? 
--Aquí han tancat una finestra, varen dir des del carrer; aquí hi ha algú que s’amaga. 
--Sí, sí, algú s’amaga aquí dins. Qui habita aquesta casa? 
--Que obrin la porta, o li calem foc. 
--Que l’obrin, que l’obrin. 
--I truquen aquí! va dir tremolant la dona de l’Andreu, i és veritat que truquen aquí! 

Si sabran... Déu meu! I no hi ha a casa ningú més que nosaltres. 
--Què ens volen, preceptor meu, deia l’Enric atordit, què volen de nosaltres, o què els 

hi hem fet? Papa, on és el meu papà? Vull que vingui el papà; jo vull el meu papà.    



CAPÍTOL  LVII 
 

La destrucció i el saqueig 
 

 
Silenci, nois, deien des de fora; en aquesta casa se senten laments. 
--Escolteu, escolteu. 
--Algú hi crida. 

--És un porcell que gruny. 
--És algun desafecte: en aquesta casa hi ha desafectes. Em consta que n’hi ha. 
--Eh! els de la casa! Va dir un altre donant furiosos cops de balda a la porta; obrin de 

seguida al poble. 
--Obrin al poble. 
--I per què hem d’esperar que ens obrin? Veureu com en un instant la porta s’obre 

tota sola, va dir un altra descarregant-hi amb la culata del seu fusell forts cops. 
--Obrin al poble. 
--Fem un assalt amb tota regla, va dir un altre, i no anem amb contemplacions. 
--Assaltem. 
--Porteu escales de mà. 
--A l’assalt! 
--Eh! els de casa! Si no ens obriu, sereu passats tots sense contemplació a degolla. 
--No hi ha per aquí cap bon veí que tingui una escala de mà? 
--Que responguin els veïns. 
--Que surtin els veïns de seguida, de seguida, i que diguin qui hi ha en aquesta casa. 
--Allà treu el cap una vella. 
--Visca la vella! 
--Deixeu que parli la vella. 
--Digueu-nos, vella de Llucifer, sabeu qui habita en aquesta casa? 
--A qui hi busqueu? Va dir amb veu tremolosa una dona anciana. 
--Venim a la caça de gent dolenta, va dir un de la plebs, bona vella. 
--Aquí hi ha gent sospitosa, va afegir un altre; digueu-nos quina classe de veïns són 

aquests. 
--Sou uns espantacriatures, va dir la vella; no sentiu que aquí no hi ha més que un 

nen que plora? 
--Silenci. 
--Escolteu, escolteu; i té raó la vella. És un nen que plora 
--És un mussol que crida el seu pare. 
--Papà, papà, jo vull el meu papà, va dir un escarnint la veu de l’Enric. 
--Més us valdria no perdre el temps, i fer coses de profit, va replicar la vella. Mireu 

cap allà com persegueixen un home que porta sobre les seves espatlles un altre home. 
Aquells no fan el papu a cap nen. Ja l’assetgen; ja l’agafen; però no, que l’home, per la 
porta de l’hort, s’ha ficat al convent. És el fantasma, el fantasma, que sens dubte haurà 
agafat a algun de vosaltres, i se l’emporta al refectori per empassar-se’l viu. 

--Sí, sí el fantasma, va dir un del grup; el fantasma que l’altre dia es va menjar dos 
milicians en menys temps del que necessito per explicar-ho. 

--Al fantasma! Nois. 
--Al fantasma! Varen dir tots: anem a la recerca del fantasma. 
I vàrem sentir que en un moment aquella agitada multitud, sense pensar més en la 

nostra casa, i sense escoltar més el plor de l’Enric, es va precipitar cap el convent en 
mig d’unes vociferacions espantoses. 



--Acosteu aquestes escales, una a cada finestra, va dir el que havia donat mostres de 
tenir més vigorosos pulmons. Són curtes, caldrà lligar-les de dues en dues. Entretant 
destruïu aquestes fustes, i penetreu alguns per la porta. 

--També volem entrar nosaltres, varen dir fent penetrants xisclets algunes dones de la 
plebs més desgraciada. 

--I qui sou vosaltres que parleu tan fort, i no obstant parleu com verdaderes filles de 
la pedra? 

--Com tu, som filles de mare, i volem entrar on entreu vosaltres. 
--Entrareu, però escolteu primer, oh donzelles, que a bé us surtin, filles, aquestes 

arromangades; escolteu un moment, i digueu-me sense embuts: tindreu valor, oh 
amazones del poble, i engendradores  dels herois del poble, tindreu valor, repeteixo per 
veure cara a cara, i per envestir de front el fantasma horrible que es menja vius els 
homes? Va preguntar amb veu vigorosa el dels pulmons. 

--Si en tindrem? Respongué una veu més aviat de vedell que de dona; acostumades 
estem a ser fantasmes a meitat de la nit, i a tractar amb fantasmes que així com vénen 
desapareixen, sense que se’ns hagin menjat, abans les deixem resseques i descolorides, 
que no sembla sinó que les bruixes les lleparen. 

--Doncs bé, bruixes llepadores del mateix Satanàs, si a mà les tinguéssiu: ignoreu 
que no entren dones en els convents destinats als homes? Va preguntar afectant major 
solemnitat el de la veu de tro. 

--S’ha acabat el temps dels privilegis, i ja ens calcem les bragues, va respondre la 
dona: no heu entrat vosaltres avui mateix en els convents destinats a nosaltres les 
dones? 

--Té raó, va dir algú de la plebs; aquesta dona ha parlat com qui és. 
--Que entrin, que entrin! 
--Mentre empaitin com llebrers el fantasma i ens el portin, bé sigui enter o fet a 

trossos, va dir el que per la seva veu era el cap.  
Aleshores les onades de la gentada varen precipitar-se cap el convent. Vàrem sentir 

com cruixien les fustes de la porta del centre i com queien destrossades amb un gran 
terrabastall; es va acabar el bullici al carrer, i van ressonar carreres, cops tremends i 
veus descompassades  a l’interior del claustre. Aquella residència, abans tan tranquil·la, 
que en tots els seus àmbits respirava quietud i recolliment, ara oferia en el seu si la 
imatge del desencadenament de les passions i del més brutal desenfrenament. Quan 
recordo aquest dia, ple d’abominacions horribles, crec que és impossible que jo hagi vist 
el que vaig veure, i sentit el que vaig sentir; vacil·lo, dubto, em sembla que la meva 
imaginació és víctima d’alguna al·lucinació, i que el que va passar pel davant meu va 
ser una fantasmagoria.  

Jo no vaig veure res; no és possible que jo hagi vist res de tot el que vaig veure. 
Allò eren una altra espècie d’homes dels que abans d’aquell dia havia vist, i dels que 

després d’aquell dia estic veient. 
Aquelles fúries no devien ser dones, perquè en cap altre lloc, ni en cap altre temps, se 

m’han presentat amb tan repugnant coloració. 
Allò no eren crits que poguessin sortir de boques humanes, perquè les blasfèmies 

més atroces eren res allà en comparació de tan enverinat esbufec que aquelles negres 
boques provocaven. 

La dona de l’Andreu s’havia absentat, aprofitant la conjuntura de veure lliure el 
carrer. Tot fa pensar que la cercaven a ella, cridant-la amb urgència, i es va acomiadar 
dient que tancaria la porta del carrer i s’emportaria la clau. 

Ja he dit que la cel·la del pare Josep queia davant de la finestra de la meva habitació. 
No podia apartar-ne els ulls ni el pensament. Hi entraven i sortien a cada moment uns 



grups amb moltes presses, unes onades de gent que, allà, en aquella mansió de les pures 
alegries, s’entregaven a les més abominables profanacions. Homes i dones ballaven 
obscenament, entonaven cançons lúbriques, i treien el cap per la finestra escarnint la 
veu dels missioners i els seus sermons, i després discorrien pels passadissos fent uns 
crits horrorosos. 

--Per què fan això, preceptor meu? em va preguntar l’Enric una mica recuperat de 
l’espant que l’anterior cridòria li havia infós. 

--Perquè no temen a Déu, fill meu, li vaig respondre, al Déu que els va treure de la 
pols, i contra el qual s’han revoltat. 

--I per què no els castiga Déu, ja que tant dolents s’han tornat? 
--Enric estimat, ja els castigarà la seva mateixa culpa. Aquests que aquí veus, afanats 

per destruir aquesta mansió, quan demà aquest espai s’hagi convertit en enderrocs, 
demanaran amb plors a les mudes ruïnes, els homes pa per a les seves esposes, les 
esposes educació i un asil per als seus fills; però les pedres escampades no podran 
ajuntar-se altre vegada per formar les desplomades arcades; i en el seu tard desengany, i 
en la seva desesperació tremenda, aquells i aquelles invocaran el Déu irat a qui ara tan 
cegament ofenen. 

L’Enric va tornar a treure el cap al balcó. 
--Mireu, va dir-me. 
 --No surtis, Enric. 
--Mireu, mireu. 
--No augmentis, fill meu, la meva amargura. 
--No deixaran res. 
--Desgraciats! 
--Mireu, com tiren a terra els envans, em va dir l’Enric, com arrenquen les xarneres i 

els marcs de la porta, com destrossen les finestres. Mireu, mireu com altres pugen als 
teulats, i van separant les teules una per una, i se les carreguen a l’esquena i se les 
emporten. Si segueixen així s’ho emportaran tot. Fins i tot l’enllosat arrenquen i 
desprenen. Mireu, mireu, preceptor meu, com van sortint silenciosos, amb la seva 
càrrega, i ja no s’aturen per cridar, si no que se’n van cadascú per un costat. Jo pensava 
que això no era seu. Com els deixen apoderar-se del que no és seu? Però tots fan el 
mateix, i se’n van molt contents. Sentiu quina furiosa cridòria ressona pels corredors? 



CAPÍTOL  LVIII 
 

Un nou fantasma 
 
En efecte, a l’estrepitosa cridòria del carrer i a la de les cel·les que hi donaven,  havia 
succeït un rumor sord a l’interior dels claustres, per entre el qual se sentien a vegades 
grans clamors i crits desaforats. Es coneixia òbviament que la set de destrucció no era 
l’únic mòbil dels que quedaven transitant pels corredors del convent, més aviat 
semblava que un altre més viu interès els instigava.  

La major part dels que havien entrat per les finestres o per la porta central, havien 
sortit contents amb la seva presa; però d’altres havien entrat al convent per les bandes i 
per la porta de l’hort, segons vam poder deduir del col·loqui mantingut entre una veïna i 
els que havien passat pel carrer. El nou grup havia vingut perseguint i assetjant de prop, 
segons va dir la mateixa veïna, un home que en portava un altre  a les espatlles: al 
fantasma que, segons la vella, s’havia de menjar l’infeliç que havia estat arrabassat. 

Perseguidors i perseguit s’havien internat sens dubte en aquest vast edifici per un 
dels seus extrems, mentre que el centre i l’angle oposat eren blanc de la cobdícia d’una 
multitud desenfrenada. Ara el nou grup havia quedat sol en aquells claustres immensos. 
Els que el composaven sembla que s’havien anat dividint i fraccionant, de manera que 
els uns als altres es cridaven amb unes veus en les quals a través de l’ira es notava 
l’espant. Semblava que estant junts no els feia por el fantasma perseguit, però que aïllats 
temien que podrien ser que fos ell qui els escometria.  

--Per aquí, per aquí, deia un cridant esfereït; acabo de veure’l fa un moment. 
--Pugeu per aquesta escala de la dreta, responia un altre, i no perdeu un moment. 
--No, que acaba de baixar. 
--Baixem tots. 
--A mi, amics, en aquest corredor l’he deixat; acudiu sense por que ja és nostre. 
--Per què fuges, doncs? 
I el rumor que abans ressonava en els claustres superiors es va sentir de cop en els 

inferiors, on es renovaren les carreres i els crits furibunds. 
--A ell, varen dir alguns, a ell, tots a una, que ja va cansat i panteixant. 
--Que ningú se separi, va dir un. 
--I tanquem les portes darrera nostre. 
--Ara cap a ell. 
--Mori el fantasma! 
--Mori, mori! repetiren tots. 
--Que s’escapa, amics. 
Un dels perseguidors va treure el cap a la finestra d’una cel·la, i va dir als pocs que 

des del carrer escoltaven la cridòria: 
--No deixeu sortir ningú. 
--El fantasma s’escapa, va dir un altre. 
--Compte en deixar sortir el fantasma. 
--I com el coneixerem? Va dir algú des del carrer. 
--És un home que porta cosit a les espatlles un altre home, va dir el de la finestra; 

barreu-li el pas amb pals, amb aixades, amb perxes, amb pedres, amb tot allò que us 
vingui a la mà; mireu que ja s’ha menjat tres homes. 

Ningú li va respondre, perquè en sentir les seves últimes paraules, aquell tram de 
carrer va quedar desert. 

--Se m’ha escapat d’entre les mans com si bullís i saltés, va dir un altre des de dins. 
--En aquest lloc ha desaparegut. 



--Jo l’acabo de veure; tanqueu aquest corredor; que baixin els que s’han quedat a 
dalt. El fantasma no ha tornat a pujar. 

--Anava més lleuger que una daina, malgrat la càrrega que portava, i em va deixar 
molt enrere. 

--Tots a aquest costat; per aquí, nois; no ens separem i anem tots junts. 
No podré expressar l’ansietat amb què escoltava totes aquestes veus que a l’interior 

del temple ressonaven. Quin era aquest nou fantasma objecte d’una persecució tan tenaç 
i acarnissada?  ¿Tal vegada algun dels meus germans que fins aquell dia havien trobat 
un asil en una altra part ignorada del convent, i que, fustigat per la gana com em va 
passar a mi, s’havia atrevit a deixar-se veure, i havia estat descobert? Però, però com el 
podien perseguir des de fora? Com era possible que portés a les espatlles a cap dels seus 
companys ni dels seus perseguidors? Potser al carrer havia conegut algun religiós, i no 
va trobar cap altre mitjà de salvació de moment que ficar-se en el claustre. Desgraciat! 
Que no coneixeria com jo la part amagada i impenetrable d’aquella vasta residència, i 
seria dintre de molt poc víctima de l’acarnissament dels seus furiosos contraris! Jo feia 
vots interiorment perquè se salvés, perquè el cel li obrís algun camí nou, extraordinari, 
en el qual estigués segur. Jo demanava a la Verge Santíssima que fes en favor de 
l’infeliç un miracle. Hagués volgut tenir una veu penetrant, vibradora, que només ell 
hagués pogut escoltar, que l’avisés i l’encaminés en aquella residència profanada. 
“Salveu-lo, Déu meu, deia jo, salveu-lo! 

--Desitgeu que se salvi el fantasma, em va dir l’Enric mirant-me astorat: no heu 
sentit que es va menjar tres homes? 

--Enric meu, li vaig respondre, tu creus que no van errats i molt fora de tota certesa 
aquests homes en el que diuen? A mi el cor em diu que l’home perseguit no és un 
fantasma salpicat amb la sang dels seus germans, sinó un ser desgraciat que vessa la 
seva pròpia, ple de ferides que els seus perseguidors li han fet, i que fuig per salvar la 
poca vida que li queda. No veus, fill meu, que són molts els que el persegueixen, i que 
ell només és un? 

--Sens dubte teniu raó, ell és un, i ells són molts, moltíssims. Dieu bé. El pobre em fa 
llàstima. I l’agafaran. Sentiu, preceptor meu? 

Les veus de l’interior ressonaren en aquell moment amb més estrèpit que abans. 
--Ja va perdut: a ell, a ell! deien els perseguidors fent furiosos alarits. 
--Cal que el busquem en aquest lloc. 
--D’aquest corredor no ha passat. 
--Per aquí, per aquí. 
--Si no se’ns ha escorregut entre cames, per aquí estarà. No fa ni un minut que l’he 

vist. 
--Registreu bé tot el claustre gòtic. 
--I que ningú no s’allunyi. 
--Jo l’he vist entrar per aquesta porta que dóna a l’església. 
--A l’església, a l’església! 
I les veus es varen anar apagant gradualment, o al menys des d’on estàvem ja no se 

sentia més que una espècie d’ecos sords molt llunyans, que es confonien en els aires 
amb altres veus i altres sons que venien de distintes direccions. Enric i jo estàvem 
escoltant  plens d’astorament per si podíem sentir algun crit o entendre alguna 
exclamació llunyana, quan va ferir les nostres oïdes un so melancòlic i tristíssim, de mi 
ben conegut. Era el toc de la campana del temple que per tercera vegada, després de la 
meva salvació a les catacumbes, arribava fins a mi, fúnebre i paorós. 

Es varen tornar a sentir les veus confoses de les onades del grup, però no ja a 
l’interior del temple, ni en els claustres, sinó al carrer. 



Els perseguidors havien sortit del temple espaordits. 
Anaven d’aquí cap allà pel carrer; uns s’hi aturaven al mig i davant de la porta; 

altres, en els quals era més forta la por, s’allunyaven a una bona distància abans 
d’aturar-se i de girar la vista; alguns deien a la resta que es detinguessin, que calia tornar 
novament a la recerca del fantasma; però no per això s’aturaven els que ho deien, més 
aviat s’apartaven, ni més ni menys que els que els escoltaven. 

--Jo em puc enfrontar als vius, però no amb fantasmes, va dir un dels més prudents. 
--Presenteu-me un, dos, tres homes, i no giraré l’esquena, va dir un altre, però no em 

vull enfrontar amb ànimes en pena. 
--I què se n’ha fet del fantasma? Va preguntar un tercer als fugitius. 
--S’ha enfilat a dalt de tot del campanar en un obrir i tancar d’ulls. No heu sentit la 

campana? 
--Deixem per ara en pau el fantasma, va dir un molt realista i positiu; i anem cap a 

una altra banda on no ens sabrà greu, amics meus. 
Es va ajuntar un grup al voltant de l’heroi de la multitud que així acabava de dirigir 

la veu als seus companys. 
Va regnar durant uns moments un silenci profund mentre els més propers a l’heroi es 

parlaven en veu baixa. 
Però al cap de poca estona va esclatar de nou la cridòria, amb molta més força i 

estrèpit que abans. 
--A la duana! va dir l’heroi. 
--A la duana! va dir el grup. 
--Allà hi ha bens per repartir als pobres. 
--Allà hi ha de sobres el que a tots ens falta. 
--Ordre, companys. 
--Que no es digui que hi ha hagut desordre. 
--Repartiment just, equitatiu. 
--Tot per a tots. 
--Distribució de dipòsits. 
--Distribució, distribució. 
--A la duana, amics, que allà els fantasmes tenen cos, i és fàcil agafar-lo. 
--A la duana! repetiren tots. 
I el carrer va quedar en un moment desert i silenciós. 
El nou fantasma s’havia salvat sens dubte. 



CAPÍTOL  LIX 
 

Qui era el fantasma.—Els amics d’ahir ja són enemics 
 
Passaren algunes hores sense que ningú tornés a torbar  l’espècie de calma en què vàrem 
quedar després de transcorregudes les escenes anteriors. A les portes del convent havien 
quedat alguns homes armats que guardaven l’entrada. L’Enric, inquiet, desassossegat, 
treia el cap per la finestra, entrava i sortia,  pujava a la miranda i baixava al cap de poc, i 
potser preguntava com era que el seu pare i el seu padrí, i el bon Andreu i l’àvia no 
tornaven. Jo li responia que no podien tardar, i sense dir-me res tornava a la feina de 
sortir i entrar, de mirar per la finestra per veure el que passava al carrer, de pujar i 
baixar lleuger per l’escala. 

De veritat que ja començava d’alarmar-me la tardança dels que al matí s’havien 
absentat. La turmenta popular distava molt d’estar apaivagada; no havia fet més que 
deixar tranquils alguns barris per fer d’altres el blanc de les seves furioses envestides. 
Enric va dir-me que des de la miranda es veia en un extrem de la ciutat una columna 
negra de fum, que es confonia amb els núvols. A vegades entrava per la finestra una 
lleugera pluja de cendres molt fines i primes, que semblaven les restes que el vent havia 
escampat de les fogueres en les quals cremaven els arxius de la policia. Cansat 
d’esperar, l’Enric es va adormir profundament. 

Així que es va fer de nit vaig sentir que obrien la porta del carrer, i la tornaven a 
tancar amb molt de compte. A l’escala no es va sentir cap veu, però sí un caminar 
compassat, com si entre uns quants pugessin una càrrega fatigosa. Degueren pujar-la 
amb molta calma, perquè tardaren alguns moments per arribar al primer pis, on hi havia 
les principals estances. Sembla que van descansar un moment, i aleshores em va 
semblar que sentia la veu de l’Andreu i la de la seva dona, i sentia la fressa d’algun 
objecte que deixaven a terra. 

--Per fi hem aconseguit posar-la en lloc segur, lloat sigui Déu! Va dir en veu baixa la 
dona de l’Andreu; crec que aquesta cadira en la qual la col·loquem pesa més que ella: et 
confesso que ja no podia més; vaja, que caminar  mitja hora sostenint la meitat 
d’aquesta càrrega, ara fugint dels grups, ara amagant-nos, i fent voltes per no trobar-nos 
amb tots aquests diables que van solts, no és cosa per repetir. T’asseguro que si no fos 
que ens ho ha demanat sor Marta amb tan d’afany i d’una manera que em va fer plorar, 
no m’hagués pres tanta molèstia. Però en fi,, fes bé i no miris a qui. De les altres 
cadascuna ha acudit a la seva família; però aquesta m’ha dit sor Marta que no té pares, 
ni germans ni coneguts, i si nosaltres no ens  n’haguéssim fet càrrec, es quedava 
abandonada, tan malament com està, des del primer avalot. I en quina habitació et 
sembla que la col·loquem? 

--A la que destinàvem al pare Manuel, va respondre Andreu amb veu apagada: és la 
millor que tenim; però no podríem donar-li hostessa més digna; la caritat per sobre de 
tot, com ens deia el pare Josep. 

--I encara no es recupera: dura molt aquest desmai. Ja comença a preocupar-me, 
Andreu. 

--Un altre esforç, estimada, i la col·locarem al llit. El més difícil ja està fet. 
Aleshores em va semblar que aixecaven de nou la càrrega que feia un moment que 

havien deixat, i es van dirigir a una de les habitacions immediates, des del fons de la 
qual vaig sentir com un sospir de qui retorna d’un defalliment, i un gemec penetrant. 

No va tardar gaire l’Andreu a pujar a la meva habitació; va fer una mirada al seu 
voltant, com qui desitja parlar a soles amb un amic, i veient que l’Enric dormia 
tranquil·lament, se’m va acostar, posant el dit a la boca, i em va dir que el seguís. 



--Pobre nen! va dir mirant l’Enric, pobre nen, que a hores d’ara potser ja no té pare! 
--No té pare? Vaig preguntar a l’Andreu sense poder-me contenir, ja no té pare? 
--Al menys, si no l’ha perdut, està molt a prop de perdre’l; pobre nen! 
--O sigui que el té encara? I a més puc ser-li útil i puc parlar amb ell? on és? el puc 

veure, auxiliar-lo, Andreu? 
--El compadiu? em va respondre; també jo el compadeixo; però fins demà no podrem 

fer ni un pas per salvar-lo, ja que si ho féssim avui no faríem més que perdre’l, o 
accelerar la seva hora darrera 

--Però demà, Andreu, demà tal vegada no arribaria jo a temps. 
--Abans és impossible, un sol pas que féssim podria fer-lo perir entre turments. 
--Viu, doncs, encara? Assegureu-me, Andreu, pel bé que espereu en els dies eterns, 

assegureu-me que viu encara. 
--Però la seva ferida és mortal. Viu únicament, pare Manuel, per tenir temps 

d’acomiadar-se de la vida. 
--I on l’han ferit? com és que no l’han portat aquí? I del pilot què se n’ha fet? 
--Al pilot deu el poc de vida que encara li queda. Tots dos em semblaven ahir molt 

dolents, però avui m’he convençut que eren només uns homes esgarriats. Ambdós han 
buscat contra el furor de la plebs un refugi allà on menys penseu, para Manuel, en el 
vostre mateix convent. 

--Com! Els perseguia la plebs? a ells, Andreu? als seus amics d’ahir? Déu meu! Déu 
meu! 

--Quin dia tan espantós, pare Manuel! Els amics d’ahir ja són enemics. El pilot i el 
seu company es varen voler oposar als que han convertit en cendra la gran fàbrica de 
vapor, i l’un ha estat ferit, i ambdós han hagut de fugir perseguits com feres. En arribar 
junt al vostre convent, el pilot ha vist que el seu company vacil·lava per la molta sang 
que havia vessat, i carregant-se’l a les espatlles ha anat a cercar asil a la residència on 
l’altre dia anava a la caça de víctimes. 

--Tremend judici de Déu, vaig dir ajuntant les mans; segons això era el pilot el 
fantasma, fa poc assetjat de corredor en corredor, de claustre en claustre, de cel·la en 
cel·la? 

--El mateix, em va respondre Andreu: heu sentit el toc de la campana? Aquestes 
mans la feren ressonar per salvar-lo, com ahir ho vaig fer per vos. M’havia ficat entre 
els perseguidors; els vaig esgarriar, els vaig dividir, els vaig fer anar fins al temple, i allà 
es desbandaren porucs sentit aquells tocs. No sé on s’hauran quedat els dos; però demà 
recorrerem les ruïnes per cercar-los. 

--I aquesta nit no, Andreu? li vaig dir, per què no pot ser aquesta nit? 
--Perquè fins demà és impossible d’entrar al claustre, i perquè un àngel us espera a 

pocs passos d’aquí, pare Manuel, em va respondre l’Andreu. He posat un àngel a l’abric 
dels ultratges de la plebs, i em vaig pensar que el tornava a la vida; però crec que no 
hauré salvat més que un cadàver. Entreu, que aquest és el dia més trist de la meva vida. 

En aquest moment ens trobàvem a la porta d’una de les estances del primer pis. 
Era el mateix que, en un altre temps, en els dies més borrascosos de la meva 

joventut, vaig ocupar. 
--L’has posada al llit? va preguntar l’Andreu a la seva dona abans de passar el llindar 

de la porta. 
--És cosa d’anar de seguida, de seguida, a buscar el metge, va respondre la dona; no 

perdis un moment. 
--Caram! tan malament s’ha posat? 
--Molt malament, Andreu. 
--I a on aniré a aquestes hores? 



--Cal que anem a cercar el metge. 
Dient això, la veu de la dona de l’Andreu era imperiosa com la de qui coneix que el 

que demana és absolutament indispensable. 
L’Andreu no va replicar. 
--Hi vaig,  va dir encaminant-se cap a l’escala. 
Abans em va agafar de la mà, i em va dir: 
--Entreu, pare meu, entreu, ja sabeu que ara sou vos el nostre pare Josep. 
Aleshores vaig entrar a aquella l’estança. 
--És una pobra monja que hem salvat, em va dir la dona de l’Andreu; a la infeliç se li 

va morir un capellà ancià que li servia de pare; no tenia aquí parents, ni més germanes 
que les companyes del seu monestir, que avui van desbandades. L’abadessa ha contactat 
amb mi aquesta tarda, perquè sap que hi pot comptar, i m’ha dit que unes en una casa, i 
altres en una altra, totes les seves monges havien trobat un asil, perquè no falten, no, 
ànimes pietoses, encara que n’hi altres de molt esgarriades. Només quedava aquesta 
infeliç, desemparada, sense empara, i a més molt malalta des del dia de l’incendi. Us la 
puc confiar perquè en tingueu cura? m’ha dit sor Marta amb llàgrimes als ulls; és una 
santa, de pensament recte, de cor candorós, i d’ànima verge i enterament pura. Era la 
perla del nostre convent. Ni la cansaven les abstinències, ni la fatigaven les vigílies, ni 
va faltar mai al cor; era una infermera  assídua per la qual clamaven les seves germanes 
malaltisses; els seus llavis no es varen obrir mai per les murmuracions ni les queixes; 
manuscrits seus es conserven capaços d’entendrir el cor més dur: era un verdader tresor. 
Quan va saber que els convents de religiosos havien estat entregats a les flames, i que 
tal vegada el món no tardaria a venir a torbar el repòs profund que en el nostre convent 
es gaudia, va afegir sor Marta, li va venir un tremolor nerviós que la té prostrada al llit i 
que potser acabarà amb ella. Què podia jo respondre a la bona abadessa? Vaig cercar 
l’Andreu  i vam anar a buscar aquesta desgraciada, i lligada a un cadira l’hem portada; 
aquí està: però dubto molt que aconseguim salvar-la. Acosteu-vos, pare, vaig a encendre 
el llum. 

La dona de l’Andreu se’n va anar, i al cap de poc va tornar amb el llum i el va deixar 
sobre la taula. Em trobava jo a la mateixa habitació que tants records em podia suscitar. 
Aquell era el balcó que donava enfront del convent. La dona de l’Andreu va tancar els 
mateixos porticons que catorze anys abans jo havia tancat. Les pintures, els quadres, les 
cadires, la taula, tot estava tal com jo ho vaig deixar. També penjava del sostre una 
gàbia dintre de la qual voletejava un canari, tan bonic com el que jo vaig contemplar. El 
llit estava col·locat en el mateix racó, enganxat a aquell envà a través del qual vaig 
sentir per primera vegada la veu del pare Josep, tan tendra i candorosa. Allà hi vaig 
estar estirat, febrós, delirant i quasi moribund. Allà vaig aixecar per primera vegada des 
que vaig néixer els meus ulls al cel. Quants records s’amunteguen a la meva ment en 
aquest instant solemne! Aquí la meva existència va canviar de nord; en aquesta taula es 
va escriure la carta que em va separar del món; per aquesta porta em varen treure 
creient-me un cadàver, i per ella em varen tornar entrar amb una resta de vida que vaig 
jurar que consagraria a l’Etern. Vaig veure des d’allà entrar l’home més virtuós que he 
conegut; vaig sentir la seva mà en el meu front, i em va semblar que amb el seu fregadís 
s’apagava el foc de les passions que en mi cremava. 

--Acosteu-vos, pare, em va dir la dona de l’Andreu; no obre els ulls, encara que 
respira. 

Va caldre que per segona vegada em cridés, i aleshores em va semblar que retornava 
d’un somni de catorze anys; va ser aleshores que vaig deixar de mirar els objectes que 
m’envoltaven, parlant-me d’uns dies que ja havien passat, i vaig contemplar la nova 



imatge  que en mig de tots ells se m’havia aparegut per a donar-los fisonomia, tan 
tendra, ai de mi! com dolorosa. 



CAPÍTOL  LX 
 

Només ens queda el plor. Però aquesta no és la meva cel·la! 
 
Una blanca toca  cobria el cap d’aquella santa religiosa. Els seus ulls estaven tancats. El 
dolor, no l’edat, havia obert en el seu front uns lleugers solcs. La seva faç era lívida; el 
seu nas afilat. Els seus llavis, lleugerament rosats, restaven entreoberts, com per donar 
pas a una respiració que ja s’extingia. Les lleus i caigudes ombres, que a les seves galtes 
es dissenyaven, eren indicis d’una total prostració i d’una profunda melancolia. 
Verdadera aparició d’una tristesa, més angelical i pura que melangiosa, que no feia, no, 
manar aigua dels seus ulls, sinó que anava a buscar el plor en el mateix pit. Innocent 
coloma de la soledat, que en ella posava tranquil·la i bressava blanament les seves 
blanques ales, un vent devastador l’havia llençat molt lluny de la selva sagrada, a pesar 
dels seus gemecs. El desert devia ser sens dubte l’aliment de la seva ànima, la pau 
interior el seu consol, l’oració el seu diari sosteniment; i ara, a la calma del desert havia 
succeït l’agitació del món, a la pau d’esperit el tumult de les ciutats, i a l’oració els 
alarits de les commocions populars. Verge candorosa, consagrada al retir, i al silenci, 
acabava de veure com escometien les turbes la seva residència, i com per sobre la seva 
sostrada hi llençaven amenaces d’incendi. La infeliç degué haver cregut que els golfos 
de les portes que darrera seu varen cruixir en entrar al claustre, no s’obririen ja, i la 
separarien per sempre més de la corrupció, dels hàlits verinosos de la vida, de les ires i 
de les passions humanes. Però de cop va veure que aquelles portes eren desballestades, i 
presentaven a la seva espantada vista l’horrible aspecte de la multitud de monstres dels 
quals va creure un dia que havia escapat. Desgraciada, que en veure el seu lleig aspecte, 
el seu ferotge posat, el seu mirar furibund i venjatiu, i en sentir el torrent d’atroces 
imprecacions que dels seus llavis sortien, devia tancar els ulls i tapar-se les orelles 
aterrida, potser per no obrir-los ja mai més. Només jo, com ella assaltat en el meu retir, 
com ella perseguit i assetjat allà mateix on vaig pensar que els tirs del món no podrien 
haver arribat, com ella desterrat del bosc silenciós dels meus encants, només jo podia 
comprendre tota la magnitud de la seva desgràcia, i sondejar tota la profunditat del seu 
infortuni. 

Mentre ple d’amargura contemplava aquesta nova víctima de les calamitats 
públiques, va venir l’Andreu acompanyant el metge. Aquest la va trobar malament. 

Va examinar-la atentament, i va fer algunes preguntes a l’Andreu i a la seva dona. 
--Quan la vàrem treure del convent, respongué la dona de l’Andreu, ens va parlar 

amb molta dolcesa, i es va acomiadar de sor Marta, fent-li moltes abraçades, i 
anomenant-la la seva mare en Déu. De veres que em va entendrir la pobre. “Plori, 
germana meva, li deia l’abadessa, plori sobre el meu pit i desfogui la seva pena, ja que 
podem dir, com les dones del sant sepulcre, ja només ens queda el plor”. Però ella, fent 
uns gemecs convulsos, “no puc plorar, mare meva, li va respondre; no puc, no puc”. I va 
caure als meus braços tal com la veieu. Farà d’això un parell d’hores. 

El metge va prendre moltes vegades els pols de la malalta, i la va estar observant 
durant una bona estona. Va demanar si hi havia èter a la casa, i l’Andreu en va portar un 
flascó que varen fer olorar a la malalta, la qual va fer al cap de poc una inspiració més 
llarga i més profunda. 

--Us sembla si es revindrà? Va preguntar l’Andreu dirigint-se al metge. 
--Però serà per entrar en l’agonia, va respondre el metge. Els auxilis espirituals li 

convenen i li seran més útils que els meus, va afegir tristament. 
I receptant un cordial,  se’n va anar, deixant-nos sumits en l’aflicció més amarga. 



--No l’abandoneu, pare, per Déu, em va dir l’Andreu; auxilieu-la en els seus últims 
moments; almenys podré dir a sor Marta que la seva germana ha mort tenint al seu 
costat un sacerdot i rebent els consols religiosos. A qui aniríem a cercar ara si vos us 
allunyéssiu?  A més, és molt perillós sortir, va afegir en veu baixa: vam tenir l’altra dia 
una nit de flames i aquesta ho serà de flames i sang. Aquesta vegada vol la plebs 
apoderar-se de la duana, i els que s’hi oposaran són molts. 

--Què estàs dient, Andreu? Va preguntar la seva dona acostant-se a nosaltres. 
--Dic que vaig en busca del cordial, i mentre torno no deixeu entrar ni sortir ningú, 

entens? I que de quan en quan pugis a veure si el pobre Enric dorm descansat. 
I dient això, va sortir de l`habitació, i el vam sentir baixar l’escala, obrir la porta del 

carrer, i tornar a tancar-la darrera seu. Em vaig acostar aleshores al llit en el qual estava 
estirada aquella religiosa moribunda. La dona de l’Andreu es va acostar a la malalta, i li 
va fer olorar repetides vegades el flascó d’èter. Cada cop que l’olorava va semblar que 
s’immutava la seva fisonomia; i últimament va fer un sospir tan perllongat que ens va 
fer témer per la seva existència. Però al cap de poc va obrir els ulls. Al principi va 
semblar que els fixava en el sostre, com si busqués en el cel les esperances que a la terra 
li havien arrabassat; però al cap d’una bona estona els va passar per les parets de 
l’habitació, els va clavar en un crucifix i en una imatge de la Verge, va mirar la llum 
que sobre la taula cremava, i va tornar a tancar-los, dient: 

--Però si aquesta no és la meva cel·la! 
En sentir el metall de la seva veu tendre, melodiosa, plena d’expressió i de tristesa, 

no sé si vaig caure i em vaig asseure voluntàriament en una cadira, i vaig haver de 
recolzar les meves mans i el meu cap en aquella mateixa taula on va ser escrita la carta 
que va vessar sobre la meva família el dol i l’aflicció. 

--No recordeu, va dir la dona de l’Andreu a la malalta, no recordeu que sor Marta us 
ha encomanat a mi, i m’ha dit que no us abandonés? Esteu a casa meva, aquí no us 
poden perseguir, i jo us cuidaré molt, moltíssim. Us sentiu més alleugerida? 

--Sento, germana meva, una tranquil·litat. O sigui que ja no ens persegueixen? I les 
meves germanes, sabeu si totes estan bé? Va dir la malalta amb veu dolguda i apagada? 

--Totes s’han salvat. 
--Gràcies, Verge Mare; em sento més animada, més contenta, germana meva, molt 

més feliç que mai, perquè endevino que Déu em crida. 
En sentir això la dona de l’Andreu es va posar a plorar, i jo no vaig poder contenir 

els meus sanglots. 
--És aquí el vostre marit? va preguntar la malalta. 
--Després vindrà; qui hi ha aquí és un sacerdot que com vos ha estat foragitat del 

claustre. 
--Un sacerdot? va dir la malalta: és un nou benefici que em dispensa la Verge sense 

màcula. D’aquesta manera, oh Déu meu! podré entregar-te la meva ànima auxiliada per 
un dels teus ministres. Feu que em doni a besar la seva mà, germana meva, i que rebi la 
meva última confessió. 

Vaig sentir que la dona de l’Andreu se m’acostava i m’agafava del braç. Jo em 
trobava quasi fora de mi, no sé si víctima d’una il·lusió dels meus sentits, o si enganyat 
per un somni dels primers anys de la meva existència, prisma encantador que feia agafar 
als objectes que m’envoltaven una semblança fantàstica. Què és això que em passa? Em 
deia jo. En aquesta mateixa habitació, on totes les meves mundanals il·lusions es 
dissiparen, és possible que ara, al cap de tant de temps, es conjurin amenaçadores contra 
mi, desterrat, sense consol? 



I en el meu cor invocava el meu ancià i ja traspassat amic, perquè em donés forces si 
el que per mi passava era una nova prova que em deparava el cel sobre els meus passats 
dolors. 

--La seva desgràcia us ha afectat com a mi, en va dir la dona de l’Andreu; però 
animeu-vos, pare meu, que el bon cor  trenca mala ventura, i fixeu-vos que aquesta 
desventurada religiosa necessita dels vostres auxilis. 

--Però ja sento que l’Andreu puja, va afegir dirigint-se a la malalta: prendreu una 
mica de cordial, i després podreu parlar més animada. 

En efecte, en aquell moment va entrar l’Andreu, i en passar pel meu costat em va dir 
mol baixet: 

--Això va malament, molt malament; les turbes corren desenfrenades per tot arreu; 
volen de totes passades saquejar la duana, i les cases dels sospitosos. Tot està perdut si 
l’àngel de la guarda no ens salva. 

--A què ve tant de secret? Va dir a l’Andreu la seva dona; el que ara convé és pensar 
en aquesta pobre criatura: portes el cordial? 

--S’ha recuperat? Va preguntar l’Andreu. 
 --Està parlant com una santa, li va respondre la seva dona, i demana confessió. Tenia 

raó sor Marta dient que era un model de virtut 
--Preneu una mica de cordial, va dir Andreu acostant-ne una cullerada als llavis de la 

malalta: això us animarà. 
--Gràcies, germà meu: en efecte, m’anima, respongué la malalta; ara deixeu-me, us 

ho prego, amb el sacerdot. 
I l’Andreu i la seva dona varen sortir de l’estança. 



CAPÍTOL  LXI 
 

En el llindar del claustre vaig vessar la meva última llàgrima 
i vaig deixar la meva darrera corona de flors.  

Hi ha un mort en aquesta casa. 
 
Aquell àngel de candor i de tendresa va fer un esforç per incorporar-se en el llit, i no va 
poder. Amb una mà lívida i gelada va agafar la meva, i sense que jo pogués apartar-la la 
va aplicar als seus llavis freds com la neu. 

--A penes us veig, em va dir, perquè la vista se m’enterboleix; però noto que ploreu. 
Us pot fer pena el meu estat? Sóc digna d’enveja, més que de compassió, pare meu, 
perquè he hagut de lluitar molt de temps contra mi mateixa, i ara sento que la Verge em 
crida, m’espera, i diu que els meus dies de prova s’acaben. 

No vaig poder obrir els llavis, ni hagués trobat força per proferir una sola paraula. 
Varen formar a la meva gola un nus els meus plors, i els meus ulls es van convertir en 
un devessall de llàgrimes. S’havia aturat un instant com per recuperar l’alè. 

--Para meu, em va dir al cap de poc, les vostres llàgrimes, que sento caure sobre el 
meu front, em parlen de vos. Escolteu la meva última confessió, ja que tant us compadiu 
de mi. He es tat una gran pecadora. Abans d’entrar en el claustre, a penes pensava jo en 
Déu, perquè totes les meves esperances i totes les meves idees s’havien concentrat en un 
home. Aquell home va morir, i jo vaig continuar pensant en ell tots els dies i totes les 
nits. Jo trenava flors, i formava garlandes que dedicava a la seva memòria durant el dia, 
perquè havia inventat amb ell un idioma de les plantes que només nosaltres dos 
coneixíem. Sortia a l’aire lliure durant la nit, creient, insensata de mi! que la lluna em 
reflectiria les seves mirades, perquè havíem quedat quan es va separar de mi en mirar-la 
ambdós a l’hora del recolliment. Després la Verge pura va tocar el meu cor, i em va 
semblar que sentia la veu del difunt que em prescrivia d’entrar en religió. En els llindars 
del claustre vaig deixar anar la meva última llàgrima i vaig dipositar la meva darrera 
corona de flors. La veu se m’apaga. Doneu-me una mica de cordial, pare meu. 

Vaig anar a cercar-lo, en vaig omplir una cullerada, i l’hi vaig aplicar a la boca. 
--Gràcies, em va dir, que així podré prosseguir: no m’abandoneu, pare meu, si us dic 

que fins i tot en el claustre hi he pensat. Quan es va absentar de mi, el desgraciat, no 
creia en Deu. Va morir quasi de repent. S’ha salvat, em preguntava a mi mateixa, o s’ha 
perdut la seva ànima per sempre? I, en les meves oracions, em venien uns impulsos de 
desesperació que no podia contenir. Veia per totes bandes flames voraces que el 
consumien, i que feia uns grans crits, i era a mi a qui cridava en la seva aflicció. De què 
serveix pregar si s’ha perdut? em deia una veu que em partia l’ànima.  Aleshores no 
tenia altre remei que prostrar-me davant la imatge de la Verge, i demanar-li que em fes 
patir a mi de totes les maneres i en tots els instants, però que a ell el salvés en la seva 
misericòrdia i el perdonés. I em semblava que la Verge no em mirava de mala manera, 
ans al contrari benigna, com si em volgués consolar. I aquesta era la meva lluita de tots 
els dies. De manera que pecadora de mi! no feia més que caure, i aixecar-me en la 
gràcia, fins a tenir una nova caiguda. Ai! que no puc més, pare meu, jo em penedeixo, 
ai! 

Va emmudir altre vegada, i de nou, sense poder pronunciar ni una sola síl·laba, vaig 
anar a cercar el cordial, l’hi vaig posar als llavis, i el va absorbir. 

--Això s’acaba, pare meu, va continuar; s’acaba, i encara lluito amb aquella imatge 
espantosa. Déu meu! que contenta moriria jo si sabés que aquella ànima no s’ha perdut! 
Pare, pare, ajudeu-me a demanar-ho a la Verge, i digueu-me en nom del Déu de la pau 
que moro perdonada. 



I no pogué continuar, sinó que va murmurar entre dents algunes síl·labes que sens 
dubte eren la oració que a la Verge acostumava elevar en aquells moments de prova, i 
de la qual només vaig sentir les últimes paraules: 

--Mare de misericòrdia, vida, dolcesa i esperança meva, salveu-lo, salveu a Manuel, 
el meu germà. 

--Es va salvar, es va salvar, germana Adela, vaig exclamar jo en un transport del qual 
no en vaig ser conscient, veient les angoixes que aquell àngel passava: Déu i la Verge 
varen tenir misericòrdia del pobre jove, i elevaren la seva ànima en el mateix moment 
en el qual tenia davant seu la mortalla; i li varen ensenyar el camí que condueix a la font 
de la vida. Si t’ha fet patir, perdona’l germana, com Déu et perdona. 

Vaig caure, dient això, de genolls a aquell llit que un dia vaig regar amb les meves 
llàgrimes de penediment, i que ara novament  banyava amb el plor que en mi 
arrencaven l’admiració per un objecte el més sublim, i el dolor per la més santa de les 
amargures. Em vaig quedar mirant aquell serafí pur que anava desprenent-se de la seva 
capa mortal, com d’un pes enutjós que el privava d’agafar el vol cap a les mansions 
etèries. No sabré verdaderament com expressar l’efecte que a la seva fesomia produïren 
les meves paraules. Com si de manera versemblant les sentís des d’un paratge on 
estigués ja lliure de tota influència terrena, encara que col·locada entre el cel i la terra, 
m’escoltava atenta, aturada, amb els ulls fixos al sostre, amb els llavis entreoberts, 
extàtica, contemplativa. Aqueta immobilitat li va durar fins una bona estona després que 
jo vaig deixar de parlar, de manera que va regnar al nostre entorn un silenci solemne. El 
va trencar a la fi la moribunda. 

--Heu sentit, pare meu? em va dir quasi exànime com si no fos jo qui acabava de 
parlar-li; heu sentit aquesta veu que ha arribat fins a mi i m’ha omplert de consol? 
Altres vegades la vaig sentir també; però ara està més a prop, perquè també m’hi vaig 
acostant. És la veu del meu germà. Es va salvar, per vos, Reina dels Àngels, per vos es 
va salvar el meu germà. 

I encara, sense que el més petit moviment agités els seus llavis, em va semblar que 
en el seu interior una veu sorda, llunyana, donava gràcies a la Mare de les misericòrdies. 

--Vida, dolcesa, esperança meva en el cel, gràcies, gràcies. 
Vaig adonar-me que anava a exhalar l’últim alè, i em vaig aixecar impel·lit d’un 

deure sagrat a la vista d’un cristià moribund. 
--Adela, li vaig dir en veu alta, la Verge Maria t’espera amb els braços oberts, i t’està 

cridant: t’absolc, germana meva, en nom del Déu de pau que et va formar i que ara et 
vol per a ell. Creu en Déu, espera en Déu, estima Déu. 

Els seus ulls, sentint això, es fixaren ja enterament cristal·lins, i la seva boca em va 
semblar que donaria pas a un angelical somriure. No va murmurar ni una síl·laba, ni va 
fer el més lleuger estremiment, de manera que la seva ànima va abandonar la subtil i 
terrenal coberta sense esforç ni fatiga. Haguéssiu dit que la meva germana dormia. 

Vaig inclinar el meu rostre sobre el meu pit, i vaig resar: vaig tenir valor i serenitat 
per resar dret, al costat d’aquell llit, i davant d’aquelles despulles, tots els precs que 
l’Església a dedicat als difunts. Quan vaig tenir valor aleshores, no crec que em falti 
mai. Jo estava absort, pensarós, junt a aquella criatura inanimada, quan em va semblar 
que sentia allà ben lluny una música que feia ressonar pels aires estrepitosos himnes. 

“Serà per ella, em vaig dir, serà per ella”. I aquell so es va anar acostant més fort, per 
moments més animat, i ple d’una solemnitat tan terrible, que vaig creure que estava 
assistint al darrer judici d’aquell ànima. Es varen sentir veus descompassades, 
furibundes, que semblaven proferides pels esperits malignes que sentien haver perdut 
una presa inestimable. 

--Llums, llums, deien uns. 



--Al foc, al foc, exclamaven altres. 
--Mori, mori, deia un conjunt de veus espantós. 
Vaig veure entrar  l’Andreu pàl·lid, desencaixat, que es va tirar als meus braços 

espaordit. 
--És una santa, vaig dir jo cridant, com si estigués defensant a la meva germana; és 

una santa. 
--Volen saquejar la casa; busca el pilot i el seu amic, em va dir l’Andreu. 
Al darrera d’aquestes paraules, que de moment no vaig poder entendre bé, va seguir 

un terrabastall formidable com si la casa s’omplís de gent que per totes parts s’hi 
precipitava. Varen entrar en aquella estança alguns homes armats, amb els braços nus i 
el cap descobert, espurnejant furor els seus ulls. L’Andreu va caure als meus peus de 
genolls. Jo em vaig sentir animat d’un fervor  ardent que ara no em sé explicar. 

--Mireu-la, vaig dir, estirant els meus braços sobre les restes d’Adela. Mireu-la, vaig 
repetir, donant a la meva veu tota la força que vaig poder: és el cadàver d’una santa. 

Aquelles aparicions monstruoses es van detenir a dos passos del llit, i vaig veure que 
les seves armes baixaven i les seves faccions quedaven suspenses. 

--Hi ha un mort, va dir un d’aquells homes retrocedint. 
--Hi ha un mort en aquesta casa, varen dir tots els seus companys allunyant-se. 
I la música, amb la qual les turbes recorrien els carrers celebrant el seu triomf, i els 

crits que feien perquè els veïns traguessin llums a les seves finestres, i els alarits contra 
els reticents a fer-ho, es varen anar també allunyant. 



CAPÍTOL  LXII 
 

Entro de nou al convent.—On us trobeu, germans meus? 
 
Quan va cessar el terrabastall i la cridòria, vaig veure l’Andreu i la seva dona prostrats 
al costat del llit, tenint cadascú premuda a les seves mans una mà de l’Adela, i cobrint-
la de petons i de llàgrimes. 

--Aquesta santa monja, va dir Andreu, ens ha salvat el poc que tenim. 
--Portarem dol per ella, va dir la seva dona, i li farem els funerals com si fos una 

germana nostra, i la col·locarem en el nínxol de la meva pròpia mare.  
--Veus, dona, com la caritat tard o d’hora troba la seva recompensa? Sense la fatiga 

que vàrem passar per conduir fins aquí aquest àngel de ventura, què seria de nosaltres 
en aquest moment? 

--I a vos, pare Manuel, em va dir la seva dona aixecant-se, també a vos us ha salvat, 
perquè si no hagués estat per ella us haguessin conegut sense remei. Asseieu-vos pare, 
que esteu molt commogut; preneu unes gotes d’aquest cordial, i aneu-vos-en a 
descansar. Jo vetllaré el cos. 

--No hi ha descans per a mi, li vaig respondre, aquesta nit. Poseu-me algun aliment, i 
aquest èter i el cordial, en un cistellet, que vaig a sortir. 

--A aquestes hores, Déu meu, i per aquests carrers? 
--És necessari, absolutament necessari. 
--Si entreu al convent, em va dir Andreu a l’orella, no en podreu sortir, perquè alguns 

furiosos s’hi ha citat per registrar aquesta nit tots els seus amagatalls. 
--No en vaig sortir ahir, li vaig respondre, amb l’ajuda del cel? 
Pel to de la meva veu es varen adonar els dos esposos que la meva resolució era 

irrevocable. Varen col·locar en un cistellet el que els vaig demanar, sense que a parer 
meu m’oblidés de res del que podia necessitat el pilot i el seu company. 

--Hi ha algú a la porta del centre? Li vaig preguntar a l’Andreu. 
--En aquest moment no hi ha ningú, va respondre; però no serà igual  dintre de poc. 
--Obri cadascú segons el seu deure, i que s’acompleixin els decrets de l’Etern, vaig 

dir: us encomano, amics meus, això, vaig dir assenyalant  el llit, però sense tenir esma 
per clavar-hi la meva última mirada. 

--Descanseu en nosaltres, em va dir Andreu, però no us mogueu fins que  us avisi. 
I va treure el cap al balcó per assegurar-se que en aquell moment no passava ningú 

pel carrer. Aleshores em va acompanyar fins a la porta. 
--Que Déu vagi al vostre costat, em va dir besant-me la ma, i posant-m-hi el cistell. 
En un obrir i tancar d’ulls vaig creuar el tros de carrer que hi havia des de la porta de 

la casa d’Andreu fins a la del centre del convent. Ja no hi havia cap porta. Les fustes 
que en el seu lloc havien posat les varen arrencar aquella mateixa tarda, i jeien 
destrossades per terra. Vaig entrar sense dificultat i quasi a les palpentes. De nou 
trepitjava aquells llindars, que no hagués volgut abandonar mai. No tremolava, no; 
caminava segur i amb el cap alt, com un home que acaba de veure molt a prop la mort i 
havia sentit tota la coïssor que pot causar el seu agulló en els que la contemplen. 

--On vas? Em va dir algú; per aquí no passa ningú. 
Sens dubte era un sentinella el qui d’aquesta manera em parlava. No el veia, però la 

seva veu em va semblar poc segura. Em vaig atrevir a respondre-li amb fermesa 
--Vaig a la meva consigna. 
--Portes un altre cistell? Va dir la veu. 
--El porto, vaig respondre sense vacil·lar encara que em sorpresa. 



--Suposo, va afegir, que en els menjars no hauràs estalviat l’arsènic? Qui t’ha fet 
l’encàrrec? 

--Això no es diu, ni ara ni mai, vaig respondre esgarrifat. 
--Ben dit. Doncs col·loca’l en un lloc on el pugui trobar el fantasma, si és que la fam 

arriba a esperonar-lo. 
Aleshores vaig avançar sense obstacles, i el cor em saltava pensant que el pilot 

estava en perill d’haver trobat la mort allà on hauria cercat la vida. Aquesta vegada va 
ser potser la primera en trobar llargs aquells corredors, i tristes les gòtiques voltes dels 
claustres. Hauria volgut cridar els dos perseguits per si anaven errants per aquelles 
vastes soledats, o es mantenien amagats entre els enderrocs; i ho vaig fer en veu tan 
baixa que quasi ni jo mateix la vaig sentir.—Germans meus, on us trobeu germans 
meus? Però només el murmuri del vent, que agitava les branques dels arbusts que 
creixien pel mig dels claustres, va respondre a la meva veu. Vaig pujar i baixar no sé 
quantes escales, registrant el pis inferior i els superiors; vaig restar escoltant des del cor, 
en una de les portes del temple, a l’hort, a la infermeria, per les mes apartades cel·les; i 
per tot arreu repetia amb un apagat i sord accent:--Germans meus, on us trobeu, 
germans meus? Finalment em vaig convèncer que només a les catacumbes podia el pilot 
haver trobat un asil segur per al seu moribund company. Em vaig encaminar cap a la 
gruta, i mig a les palpentes vaig obrir la porta que conduïa als sepulcres. 

--Germans meus, vaig dir, esteu aquí, germans meus? 
--No n’hi ha més que un aquí, em va respondre aquesta vegada el pilot. 
--No pot ser, li vaig dir: i el pare de l’Enric on l’has deixat? 
--Encara està calent. 
--Déu meu, hauré arribat tard? Vaig exclamar sentint que se’m partia el pit. 
Portava jo en el cistell el que necessitava, i vaig encendre el llum i vaig poder mirar 

el meu voltant. El pilot es mantenia dret arrimat contra els nínxols de la paret, i als seus 
peus jeia el seu company en mig d’una bassa de sang. 

--L’altre dia, em va dir el pilot, quan vaig descobrir aquest subterrani, i et vaig 
preguntar pel teu company, com tu m’has preguntat ara pel meu, “heu-lo aquí” em vares 
dir ensenyant-me un cadàver. “Heu-lo aquí” t’he de dir jo així mateix, ensenyant-te el 
seu. 

Em vaig inclinar amb el cor oprimit, i sense escoltar el pilot, sobre el pare d’Enric, i 
vaig aplicar la meva orella als seus llavis, i la meva mà a la seva templa i al seu pit. 

--Mare sobirana de l’Etern, vaig dir ajuntant les mans, feu que obri els ulls, ja que 
encara hi som a temps. 

Vaig sentir en el més profund d’aquell pit una commoció penosa, i em va semblar 
que els seus llavis morats sortia un alè de vida quasi imperceptible. Vaig fer olorar a 
aquell home el mateix flascó d’èter que havia donat uns instants de vida a Adela; vaig 
aplicar als seus llavis una gota d’aquell cordial que ella mateixa havia demanat, i vaig 
esperar uns instants ple d’ansietat i sotsobra. 

--Té embenada la ferida? Vaig preguntar al pilot. 
--Embenada la té, em respongué; és aquí, a la tetina dreta. 
Sentint això, li vaig arrancar la bena de cop, i vaig veure que encara sortia sang. 
--Encara no és en presència del Déu Jutge, vaig dir. 
I de nou li vaig acostar l’èter, i li vaig mullar la llengua amb una altra gota de cordial. 
Aleshores vaig sentir com sortia de la gorja del moribund una sorda queixa, i vaig 

veure agitar-se lleument els seus ulls envidriats. 
--Germà meu, vaig dir aplicant la meva boca al seu front: no és veritat que estimeu 

molt al vostre pobre Enric? 
I veient que es volia agitar, i fer un moviment per parlar, vaig continuar: 



--Doncs en el seu nom, i amb les seves innocents llàgrimes, us demano que no el 
vulgueu privar del consol de poder-lo abraçar algun dia en l’estança de Déu. Encara us 
queda un alè de vida per reconciliar-vos amb aquell que  n’és la font. Li basta a Déu un 
moment, un instant tan sols de contrició verdadera. No us canseu a voler parlar. N’hi ha 
prou que premeu amb la vostra la meva mà perquè jo sàpiga que em voleu dir el que jo 
desitgi. No és veritat que us horroritza la idea de restar el l’eternitat separat del vostre 
fill estimat? No és veritat que sentiu de veres totes les ofenses que fins aquest moment 
heu fet al Déu omnipotent? No és veritat que perdoneu els que us varen ofendre, com jo 
sé que us va perdonar també aquell ancià sacerdot a qui l’altre dia vàreu sacrificar? Déu 
de les bondats infinites, lloat sigueu per sempre. Germà meu, aquesta estreta de mans 
que em feu us obre el cel. Jo sento i escolto la confessió que han murmurat els vostres 
llavis. Ja llegeixo a la vostra tendra mirada tota la contrició que té el vostre penediment. 
Ja sou un fill estimat de Déu vostre pare. Ell us estima, i en el vostre amor en la terra, en 
vostre estimat Enric, us donarà la recompensa. Voleu, anima absolta i purificada de les 
seves taques, voleu penedida al si de l’Etern. 

--Ha mort com un cristià, vaig dir aixecant-me i mirant al pilot. 
--Jo no podré viure ni morir com a tal, em va respondre secament. 
--Per què? li vaig preguntar. 
 --Perquè no crec, em va respondre. 
--Tampoc creia jo, i ja crec. A mi em toca ara donar sepultura al teu company, com 

tu vares donar al meu. No podem perdre un minut perquè l’Enric ens espera. 
Vaig resar unes absoltes sobre aquell cadàver; i aixecant-lo entre el pilot i jo el 

vàrem col·locar en un nínxol junt al del pare Josep. 



CAPÍTOL  LXIII 
 

El cataclisme.—Dos enterrats en vida 
 
Però en el mateix moment que dipositàvem el cadàver a la seva última estança, la paret 
del fons del nínxol es va obrir amb estrèpit, i vàrem sentir sobre els nostres caps un 
soroll tan espantós que ens va semblar que les catacumbes i el temple subterrani 
s’esfondraven. I si no ho varen fer, almenys es varen commoure tant violentament com 
si un tremolor de terra els sacsegés amb un ímpetu incontrastable. Em vaig estremir, i el 
pilot es va posar pàl·lid com la cera. 

--Les catacumbes refusen el meu amic, em va dir. 
--Ja mai, li vaig respondre, la terra consagrada al descans dels fidels va refusar els 

que varen morir en la pau de déu: una altra serà la causa d’aquesta commoció espantosa. 
Fem la prova en un altre nínxol. 

Vàrem col·locar el cadàver en un altre nínxol sense que es produís aquella espècie de 
cataclisme,  i el vàrem tapiar amb terra humida, sobre de la qual vaig escriure el nom 
del finat i el dia de la seva mort. 

--Què et sembla si hi posem un epitafi? Vaig preguntar al pilot. 
--Tu en saps més que jo, em va respondre; posa-hi el que t’agradi: era l’amic de la 

meva infantesa. 
--Doncs hi poso això: “AMB UN INSTANT EN VA TENIR PROU PER OBRIR 

ELS ULLS, PLORAR, I MORIR CREIENT.” Ara indaguem què és el que ha pogut 
causar el trastorn de suara. 

El corredor de les catacumbes no presentava cap ruïna; el temple subterrani estava 
també intacte; només el nínxol en el qual vàrem col·locar el cadàver s’havia obert 
interiorment a causa sens dubte  del gran desballestament que al convent o a l’església 
alguna causa desconeguda havia motivat. 

--L’huracà, vaig dir, ha devastat la superfície de la terra sense danyar les seves 
entranyes; cal sortir a l’aire lliure per veure els seus estralls. 

--Com vulguis, em va contestar el pilot: ahir jo era el fort i manava; avui sóc el feble, 
i obeeixo. No obstant, aniré davant per si hi ha algun perill; tu has de ser l’últim a morir. 

Vàrem obrir la porta de la gruta i ens hi vàrem internar a les fosques. 
--No puc fer un pas, va dir el pilot. Aquí hi ha enderrocs que no hi eren. 
--Ni aquest ambient és el que jo aquí respirava, vaig respondre. 
--Tot això és terra  recentment remoguda, va dir ell. 
--Provem per aquest costat. 
--No m’és possible de caminar. 
--Per aquí, doncs. 
--Tampoc, tampoc; la ruta està enterament obstruïda. S’haurà desplomat part del 

convent, i tenim tancada la sortida. Què farem, Manuel? 
--Provar si és possible d’obrir-nos pas. 
Ho vam provar, efectivament, i devíem estar treballant algunes hores, furgant la 

terra, separant-la del fons d’on es trobava la sortida, i col·locant-la a un costat. No 
teníem altre instrument que els nostres braços. Vàrem treballar sense obrir els llavis, ni 
per animar-nos mútuament, ni per proferir una queixa, sumit cadascun de nosaltres en 
les meditacions que els esdeveniments d’aquell dia, en ells tan fecund, li suggerien. De 
mi puc dir que a vegades despertava com d’una letargia, i vaig haver de fer un esforç 
sobre mi mateix per recordar el que estava fent. Al cap de molt de temps d’un treball 
infructuós, el pilot em va dir: 



--Aquesta terra es reprodueix, i quanta més en traiem, en més quantitat i amb més 
força rellisca sobre nosaltres. Estic banyat de suor, i no puc més. Prefereixo mil vegades 
enfrontar-me amb la penya dura que no amb aquesta argila fluixa i escorredissa que va 
cedint i m’anihila. 

--També jo em sento rendit, li vaig respondre: el que fem és inútil 
--Anem, doncs, al fons, i a dormir amb els peixos. No obstant aquesta feina m’ha 

obert la gana. Provaré algun mos de la meva cistella. 
Vàrem tornar a tancar la porta, i ens vàrem asseure en el corredor dels sepulcres: vaig 

obrir el meu cistell i el vaig presentar al pilot. 
--Veurem primer el meu, em va dir aixecant del sol un altre cistell. Aquí hi ha carn 

rostida, bon pernil, un tall de vedella, algun pastís, una bóta que fa olor de ranci, i una 
botella d’aigua. Prefereixo el meu cistell que el teu. Provem-ho. 

--Atura’t, li vaig dir, d’on has tret aquest cistell? 
--Suposo que l’Andreu el deixaria en el primer claustre, ja que és allà on el vaig 

trobar. 
--N’has provat alguna cosa? 
--Fins ara no he tingut gana. 
--Deixa’l estar, doncs, i pensa en el nou benefici que Déu et dispensa. Aquest cistell 

no el va posar l’Andreu en el claustre; l’hi varen deixar els teus perseguidors per matar-
te sense arriscar-se. 

--Dons mira, va respondre el pilot amb molta flegma, que això fa més aviat olor a 
bon menjar que a verí, i aquest pastís a un excel·lent almívar, i aquesta bóta  a malvasia. 
Però naturalment, haurem de recórrer al teu cistell. A veure. Pa i formatge, i algunes 
panses; aigua, oli per a la llanterna, i res de vi. Refrigeri de cenobita. Per a quants dies 
creus que hi haurà ració preparada? Fem-ne sis parts: aquestes tres són teves, i aquestes 
són meves. Mengem avui tota la ració, que demà ens posarem a mitja. L’aigua la 
mesurarem a glops. Vaig recobrant forces, i em sembla que, abans de resignar-nos a 
morir de gana dintre de tres dies, podríem calcular quant viatges hauríem de fer amb 
aquests dos cistells per transportar tota la terra de la gruta i els enderrocs del convent a 
l’interior del temple subterrani. 

--Mans a l’obra, li vaig respondre. 
Vàrem buidar els dos cistells, i emprenguérem l’obra que havia indicat el pilot. A la 

gruta omplíem de terra els nostres cistells i anàvem a buidar-la al lloc més profund del 
temple subterrani. 

--Portaré el compte dels viatges, li vaig dir al pilot: cada viatge posaré una pansa en 
aquesta butxaca. 

Vàrem tornar a callar, i al cap de molt de temps el va interrompre el meu company, 
asseient-se a terra per descansar una mica, i dient-me 

--Quant viatges et sembla que hem fet? 
--Vint, segons el meu compte, li vaig respondre. 
--Vint són les panses que he comptat, va replicar; i ara, quant de temps et sembla que 

hem posat en cada viatge, entre anada i tornada, càrrega i descàrrega? 
--Com a molt cinc minuts. 
--Aquest és també el meu càlcul. Portem doncs, una hora i mitja llarga d’un treball 

monòton i fatigós, i estem pitjor que estàvem, perquè quanta més terra traiem, més terra 
va baixant per la gruta. Com a prova d’això acabes de veure amb quina dificultat he 
tancat la porta. No et sembla que seria millor que dormíssim una mica? Et sembla bé? 
Doncs vaig a apagar el llum, i demà serà un altre dia. Elegim primer llitera. Aquesta que 
està buida, al costat del meu pobre amic, me la quedo jo, com tu vares elegir la teva al 
costat del que va ser el teu. No et pots equivocar. La teva llitera és precisament la del 



centre; compta vint nínxols per part, i en el vint-i-u puges al quart pis. Em sembla que 
he vist en el teu cistell les eines per encendre el llum. Cal que estalviem oli. Bona nit. 

Dient això va apagar el llum, i es va posar en el seu nínxol. 
--Suposo, va afegir, que encara tardaràs a gitar-te, ja que sento que murmures no sé 

què entre dents, i crec que estaràs resant. Resa per mi. 
--Més que per mi mateix, li vaig respondre, ja que no sento que tots dos morim, sinó 

que tu moris dues vegades, i que no tinguis el consol de poder pregar. 
--Per ara prefereixo dormir, em va dir. 
Verdaderament totes les meves oracions d’aquella nit varen ser perquè Déu ablanís 

aquest cor endurit que tan flegmàtic es mantenia enmig d’uns perills que haguessin 
amansit  una fera. Jo no podia comprendre aquells home, el valor i la sang freda del qual 
m’eren prou coneguts, amb uns sentiments delicadament tendres que més duna vegada 
m’havien admirat, i que no obstant no es commovia ni trobava en el seu pit una llàgrima 
per oferir-la a Déu. 

--Creus en l’altra vida? li vaig preguntar en la foscor abans d’ajaure’m en el meu dur 
llit. 

--Em sembla que el meu pensament ha de ser una mica més durador que la meva 
carn, em va respondre; però no crec ni deixo de creure en res. Tinc son. 

--I no tens por que d’aquest son pugui néixer una eternitat espantosa? vaig insistir jo. 
--Res d’espants, em va respondre amb duresa; si algun dia he d’adorar a Déu, serà, 

no per temor, per amor pur. 



CAPÍTOL  LXIV 
 

         Les escletxes.—Aquestes pedres no tenen morter.—La Providència. 
De genolls, germà meu, de genolls. 

 
Poc després vaig veure per la seva respiració que dormia profundament. La seva ànima 
era d’un tremp extraordinari. El seu son va ser tranquil, i només una vegada li vaig 
sentir pronunciar el nom d’Enric amb tanta dolçor que no vaig poder contenir les meves 
llàgrimes, pensant en l’orfandat en la qual quedaria submergit aquest pobre nen, en 
faltar-li nosaltres. Jo no podia dormir. El meu nínxol estava enganxat al del pare Josep, i 
era el mateix on vàrem voler dipositar primer les restes del pare de l’Enric, i que es va 
obrir en el seu fons amb l’estrèpit del desballestament que sobre dels nostres caps 
havíem sentit. Quan m’hi vaig ajaure em va semblar que l’aire era allà més fred que al 
fons del corredor subterrani, i certament que m’era grata una espècie de fresca brisa que 
allà dins m’amanyagava la cara. Però aleshores em va semblar estrany que per les 
escletxes que l’estremiment de l’edifici havia obert en el fons del nínxol podés arribar 
fins a mi un corrent d’aire més pur que el que a les catacumbes es respirava; i per 
assegurar-me que no era preocupació meva allò que sentia, vaig aplicar una mà 
humitejada amb la meva alè a la més ampla de les escletxes que hi havia a la paret. 
Realment vaig sentir fred a la part de la mà que tapava l’escletxa. Vaig fer diverses 
vegades la prova, i vaig obtenir sempre el mateix resultat. No hi havia cap dubte que per 
les escletxes del fons d’aquell nínxol entrava aire de les catacumbes. Vaig recordar 
aleshores les últimes paraules del meu ancià amic moribund. Aquells subterranis tenien 
una entrada i una sortida. En les meves inútils temptatives anteriors, jo cercava la 
sortida a la columnata de sota del temple; ara em semblava més natural cercar-la en el 
corredor dels sepulcres, i en els nínxols de la dreta que queien cap a la part d’orient. 
Entre ells el que jo ocupava era la llitera central, com l’anomenava el pilot, i a més, la 
més alta. Pensant totes aquestes consideracions, em vaig convèncer que potser tenia al 
meu costat la sospirada sortida. No vaig voler però, torbar el son del pilot, i em vaig 
quedar adormit. Quan vaig despertar vaig veure llum, i vaig cridar el meu company, al 
qual vaig veure assegut al peu del nínxol. 

--Què fas? Li vaig dir. 
--Faig el que faria si estigués en capella: menjo la meva ració, que és la segona. 

Demà serà la última. 
--Això serà com Déu vulgui. 
--Sortós tu que esperes. Per a mi no hi ha cap esperança. Una sola passió he sentit a 

la meva vida, i hi vaig haver de renunciar. Odiava els teus companys, i per poc mato en 
el teu ancià amic un home digne de viure, i en tu un germà. Vaig creure que els que al 
meu costat clamaven contra vosaltres, anaven com jo sense una segona intenció, però 
després vaig veure que eren homes assedegats de botí i solapats. Tenia un camarada de 
la infantesa, i m’ha deixat. I per complement de desenganys t’arrossego a tu en la meva 
desgràcia. El que jo voldria seria acabar de cop en un dia de negra foscor, picant pals, o 
fent estelles el meu vaixell; però podrir-se un encalmat, quan tens forces per lluitar, és 
insuportable. Estic per demanar-te que em deixis tapiat en una d’aquestes lliteres. Ara, 
digues-me, Manuel, responent a les teves mateixes paraules, què pot voler Déu contra el 
que estem veient? 

--En el que ha passat, li vaig dir, estudio el futur. Vaig voler salvar el meu vell amic, 
i com a premi d’aquest desig vares poder arribar fins aquí i abraçar un germà que creies 
haver perdut per sempre. 

--No ho nego, va ser una sort que va seguir a un bon desig. 



--Vares defensar ahir honrosament l’existència i la hisenda d’uns desconeguts. Et 
varen perseguir, i vares trobar aquí un asil segur. 

--Però va morir el meu camarada. 
--El teu camarada, tacat de sang, va relliscar en la seva pròpia, i per la bondat eterna 

va morir abraçat i beneït dels mateixos que creia odiosos; mentre que volien encruelir-se 
en la seva agonia atroçment els que abans li semblaren amics estimables. 

--Cert que va seguir una expiació a un sacrifici. 
--I digues-me ara: si t’anunciessin que anava a morir sense remei, de mort natural, un 

ésser en el qual haguessis posat tot el teu afecte, ¿no desitjaries ardentment que ningú 
torbés l’assossec dels seus últims moments, per tal que al menys en una calma envejable 
donés al cel el seu darrer alè? ¿No et sembla que donaries tota la teva sang per evitar 
que aquell ser caigués en mans dels que voldrien convertir les seves hores de tranquil 
comiat en un horrorós martiri? 

--I qui podria voler una altra cosa? 
--Doncs tingues en compte que, sense el dit de la Providència que et va indicar per 

asil aquest lloc sagrat, hauries anat a cercar-lo a la teva posada, on hauries pertorbat els 
instants últims de l’àngel en el qual un dia vares posar tots els teus pensaments i afectes.  

--Explica’m això, Manuel, va exclamar el pilot aixecant-se se sobte com si hagués 
sentit una commoció elèctrica. Qui va donar ahir el seu darrer alè a més del meu 
camarada? Quin és l’àngel del qual dius que sense saber-ho he impedit que ningú torbés 
el seu comiat de la terra? 

--Ja saps, amic meu, que ahir res no va ser respectat. L’espant va penetrar fins i tot a 
les mansions de les verges consagrades a l’Etern. Andreu i la seva dona varen salvar 
una d’aquestes desventurades criatures a les quals se’ls arrabassava la pau de l’ànima. 
Venia malalta i moribunda des de la nit de la crema. Estava sense sentits, i aquest èter 
els hi va fer recobrar per uns moments; no movia ja els llavis, i aquest cordial li va 
retornar per poca estona l’ús de la paraula. No obstant, no em va poder conèixer. Però 
jo, a través d’un vel de catorze anys, vaig conèixer el querubí en la seva angelical 
melancolia; jo vaig recollir les seves últimes paraules que en pau, a tu deguda, va 
pronunciar la meva germana Adela. 

Manuel, Manuel, va dir el pilot amb accent terrible, sortim d’aquest calabós de mort; 
cerquem on sigui una sortida, Vull veure les seves restes, vull tancar jo mateix el seu 
sepulcre. On hi haurà per aquí una sortida, una sortida? 

--Acosta aquest llum, home descregut, pel qual no existeix la Providència, i la vida 
del qual,  els seus pensaments, els seus mateixos afectes els creus fills de l’atzar. Acosta 
aquest llum. Posa-la aquí, junt a aquesta escletxa. Qui l’agita? Per què se separa a un i 
altre costat com si lluités amb el vent? Mira-la bé, desventurat. Quan vàrem col·locar 
aquí el cadàver del teu company, vares dir que rebutjava la tomba; i una altra vegada la 
mà de Déu que no volia que tanquéssim nosaltres mateixos la nostra única sortida. 

--Manuel, tu delires i t’ha afectat com a mi aquella mort. 
--Empeny aquestes pedres que no han estat mai unides amb argamassa. 
--Aquesta ha cedit. 
--I aquesta també. 
--I totes cedeixen, Manuel, totes cedeixen; i deixen darrera un espai lliure. Això està 

minat. Ja sóc a dintre; cal caminar a gates. Em segueixes, Manuel? 
--Deixa’m que abans col·loqui aquestes pedres com estaven. 
--Sí, amic meu, i que aquest secret s’acabi amb nosaltres. Segueix-me, ara, segueix-

me. L’aire que aquí es respira m’alleugereix. Has comptat els passos? 
--Cinquanta en porto de comptats. 



--Anàvem, va dir el pilot, en direcció est. Escoltem. Les onades s’haurien de sentir 
per aquest costat. No obstant, no se sent res. 

--Confiança en Déu, i endavant. 
--Una paret de pedra ens tanca el pas. Això era un nínxol doble i molt profund, i res 

més. Entornem-nos-en, Manuel, que aquesta vegada l’has errada. 
Em vaig acostar a aquella paret, ben sorprès, i vaig sentir que la suor del meu front es 

refredava. 
--Tampoc, vaig dir al pilot, et diuen res aquestes pedres? Trobes cap vestigi de 

morter entre pedra i pedra? Pots concebre que el que va obrir fins aquí aquest camí ho 
va fer pel sol plaer de tocar aquestes humides pedres? Agafa’n una de separada sense 
cap esforç. 

--Tu parles com a pilot pràctic, em va dir. 
--El Déu que llegeix en la meva consciència sap que fa tot just dues hores m’era tan 

desconegut com a tu aquest camí: separem aquestes pedres. 
--No costa gaire: ja estan separades. En aquest altre costat no hi ha un camí 

horitzontal, sinó una rampa molt estreta. Passa davant, que jo tornaré a col·locar les 
pedres en el seu seient. Ja estan. Pugem per aquesta rampa. Compta el passos per si hem 
de tornar enrere: deu passos. És el que té d’ample la muralla. Una altra paret ens tanca 
de nou el pas. I aquestes pedres són més grosses. Manuel, darrera seu sento el mar que 
s’estavella contra les roques. Apartem una pedra. Aquí n’hi ha una doble filera. Aquesta 
em costa molt d’apartar-la; dóna’m un cop de mà. És el mar, el mar. Hi ha estrelles. No 
hi ha lluna; encara no ha sortit la lluna; no són les deu. No hauran tancat el portell de la 
porta de mar. 

--A poc a poc, amic meu, a poc a poc que no ens senti cap sentinella. 
--I si ens sent, Manuel, no te’n recordes de Calassans? Com allà et salvaria nedant. 
--No treguis més pedres, li vaig dir, amb aquesta obertura n’hi ha prou. 
--Deixa’m passar primer. Em temo que aquestes pedres no podran sostenir-me. 

Dóna’m la mà. No trobo fondo.  
--Déu meu, Déu meu. 
--Aquesta paret és molt alta. Estic penjant. Cauré sobre les penyes. Aguanta’m, 

aguanta’m, o aguanta les pedres. 
--Empareu-nos, Verge mare, empareu-nos. 
--Calla, que ja he aconseguit de posar el meu peu en una escletxa. 
--I no n’hi ha d’altres als costats per a les teves mans? 
--Silenci, Manuel, que veig brillar a la muralla el fusell d’un sentinella. 
--Torna a pujar i amaga’t. 
--Ja puc posar una mà en una altra escletxa. A la dreta n’hi ha algunes. I es baixa bé. 

Ja he arribat al fons. Passa tu, no et detinguis; ves cap a la dreta. Què estàs fent? 
--Poso les pedres com estaven. 
--Baixa ara, posa un peu a la meva mà. Dóna’m els braços, Manuel, i estreny-me 

amb tota la teva tendresa. La Providència no podia deixar-te a tu que ets bo i pots ser 
útil als homes. 

--De genolls, germà meu, de genolls sobre aquestes penyes. Mira com centellegen 
sobre els nostres caps innombrables estrelles; mira com s’agiten unes darrera les altres 
les onades; escolta com sospira junt a nosaltres una cosa que no es veu, i no obstant es 
sent i es respira, i és l’aire que dóna vida a milers i milers d’éssers. Així el que ens va 
fer del no res, sense deixar-se veure, es fa sentir i conserva infinitat d’espècies i de 
famílies. 

--Ja el sento, Manuel, el sento en el que tenen d’admirable els teus sentiments, i 
l’adoro. 



Mai com en aquell moment vaig vessar tan tendres i consoladores llàgrimes. Quan per 
sobre de les penyes vàrem arribar a la porta del mar, el portelló estava obert encara, i un 
quart d’hora després dos cristians pregaven de genolls junt al taüt on acabaven de 
col·locar les restes d’Adela per ser traslladats a la seva última estança. 



CAPÍTOL  LXV 
 

La borrasca cedeix de moment.—Anunci d’altres dies tempestuosos. 
 
Aquella borrasca tremenda, que va trencar per la seva tija tants cedres centenaris, i tants 
rosers esponerosos, la va succeir de moment una calma morta; però els cedres varen 
quedar caiguts, i els rosers escampats. Jo vaig veure desaparèixer del meu convent fins i 
tot les ruïnes. Errant i proscrit vaig haver de caminar per estranyes terres. No sé com va 
ser que un dia vaig tornar a la meva pàtria, en la qual la Providència em tenia 
preparades noves i duríssimes proves. La meva ploma tremola en demanar-li que traci 
sobre el paper el per mi va passar en aquests dies tempestuosos. Jo em vaig trobar 
enmig d’aquests enfrontaments. Vaig veure dues hosts de germans concitades les uns 
contra els altres, que desitjaven mútuament destruir-se; vaig veure sortir del fang unes 
figures colossals, i dominar, i sucumbir; vaig veure néixer reputacions, i créixer i 
envellir-se en un dia; vaig veure unes a manera de mànegues colossals aixecar-se i 
moure en els llacs de la meva pàtria un gran xipolleig, espantar les gents, i després 
veure com  la seva fúria acabava en vent; vaig veure, en fi, la mort en totes les seves 
fases, mort política, mort justiciera, mort voluntària, mort bona, mort irada, mort de 
glòria, mort de misèria. I allò que va ser d’escassa importància ho vaig veure multiplicat 
en cent impresos, i el que va merèixer ser escrit, no ho he llegit en cap llibre. Qui escriu 
aquests libres? em vaig preguntar. Com és que els que tenen notícies no les propaguen i 
publiquen, suplint aquella falta? Jo en vaig tenir, i vaig escriure, dia per dia, el que per 
mi va passar, i allò del qual vaig ser testimoni, QUAEQUE IPSE MISERRIMA VIDI. 
Algunes vegades vaig deixar la ploma per donar sortida a les meves llàgrimes, i als 
sospirs del meu pit. Aleshores no trobava alleugeriment en res més que en la lectura 
dels escrits de la meva germana, que sor Marta  va entregar a la dona d’Andreu: en ells 
em va semblar que el mantell de la religió encobria i suavitzava els dolors de l’ànima. Si 
algun dia, que potser no és gaire lluny, em vaig dir-me, arribo a publicar aquests nous 
manuscrits, els que els llegeixin creuran tal vegada que parteixo d’una fantasia 
acalorada. S’enganyaran. Alguns artistes varen pintar, ho sé be, la veritat nua; però no 
perquè la pinti jo decentment vestida, i més o menys engalanada, deixarà de donar bon 
testimoni dels fets positius. 
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                            Fe i veritat a l’ofici d’escriure 
 
Aquest segon llibre que avui presentem, El jardí de les delícies, són els meus 

records d’adolescència, és la continuació del Tempus fugit de l’any passat, i el preludi 
del Retrat del jove Skizo, que si va tot bé publicarem l’any vinent. Tots tres llibres són 
escrits de fa uns 10-11 anys. El primer llibre, la infantesa, n’és el plantejament, el 
segon, l’adolescència, n’és el nus i el tercer, la joventut, n’és el desenllaç. Una 
estructura ben convencional que no pretén descobrir cap mediterrani, com podreu 
comprovar. I aquí s’acabarà la trilogia del meu fer memòria.  

L’amic Abraham Mohino acaba de lloar amb tanta generositat aquest jardí de les 
delícies que no us en diré gaire res més del llibre en si. Què seria de nosaltres sense els 
bons amics? Així, i contradient la norma del: jo he vingut a parlar del meu llibre..., tan 
pròpia de les entrevistes televisives, us parlaré d’una lectura que faig aquests dies. Es 
tracta del llibre titulat ¿Seré español?, els articles que Gaziel va publicar al diari 
madrileny El Sol els anys 20 del segle passat, en plena dictadura de Primo de Rivera. 
Gaziel va ser l’autor del primer llibre adult que vaig comprar a la meva vida, Un 



estudiant a París, i me’l va recomanar una llibretera de Can Viader de Sant Feliu de 
Guíxols, la Maria Aguiló, una llibreria de molta tradició a la vila natal de Gaziel, i que 
avui ja no existeix. 

 Jo devia tenir 14 o 15 anys. Em sembla que ho explico amb detall al llibre que 
avui us presentem.  

Els articles a El Sol de Gaziel, edició a cura de Narcís Garolera, recuperats en 
aquest volum, són d’una gran actualitat per raons diverses que ara seria massa llarg de 
detallar. Potser no us dic res de nou, i ho coneixeu millor que jo mateix, però en la 
situació política local i global que vivim, l’actualitat de Gaziel és tan sorprenent, que jo 
diria que és quasi escandalosa. I en certa manera reflecteix un retrocés en el nostre 
present, sobretot en la concepció humanista del periodisme, i que fins i tot afecta el 
concepte que tenim de la mateixa llibertat d’expressió. Francesc Marc Àlvaro, autor 
d’un excel·lent pròleg que precedeix els articles, es feia aquesta pregunta durant la 
presentació que se’n va fer la setmana passada a l’Ateneu Barcelonès:  

Avui, quin diari de Madrid publicaria aquests articles de Gaziel?  
I la pregunta que jo ara em permeto fer és la següent:  
I a Barcelona, trobaria un diari per publicar-los aquest Gaziel, liberal, humanista 

conservador, il·lustrat i intemporal? 
 La resposta és en el vent, però em temo que no. El calvari que va patir Gaziel a 

partir de la Guerra Civil és ben conegut. Les seves Memòries en el desert són prou 
eloqüents. Caminem enrere, com els crancs.  

Tot això si voleu és una anècdota, gens banal, de l’actualitat que vivim i que em 
serveix per passar a parlar de com entenc l’ofici d’escriure, encara que jo no sigui ben 
pròpiament un escriptor. Josep Pla, que també col·laborava a El Sol, va qualificar 
aquest ofici d’amarg. I en certa manera ho és. Tanmateix, per a mi l’amargor de la 
solitud a què et sotmet dedicar-te a escriure, és una benedicció del cel. Per les 
circumstàncies personals que hi trobareu descrites, els qui tingueu la paciència de llegir 
aquest jardí de les delícies, escriure em permet retrobar-me amb el que hi ha de més 
pregon en mi mateix. I alhora em fa fer una particular recerca de la meva veritat.  

L’escriptor xinès Gao Xingjian, premi Nobel de literatura de l’any 2000, va 
escriure aquestes reflexions breus que ara us llegiré sobre l’ofici d’escriure, i que són 
extretes del seu llibre La raó de ser de la literatura. Cito Gao Xingjian:  

“Una persona no pot arribar a la divinitat, i menys encara pot reemplaçar Déu. Si 
el superhome es vol posar a dirigir el món, només pot portar-hi més caos i malvestat. En 
el segle posterior a Nietzsche, els desastres de l’home han registrat les pàgines més 
fosques de la història de la humanitat. Tota mena de superhomes, aclamats com a líders 
del poble, com a dirigents de l’estat o caps suprems de la nació, no han dubtat ni un 
instant a recórrer a tota mena de formes de violència per cometre crims que deixen curt 
el deliri més extrem de qualsevol filòsof ensuperbit. Però no vull malgastar aquesta 
tribuna literària parlant de política o d’història, el que vull és aprofitar aquesta 
oportunitat per parlar com un escriptor amb una veu individual. 

Un escriptor és una persona normal i corrent, si de cas més sensible i, per tant, 
més fràgil, L’escriptor no parla en nom del poble ni de la justícia. La seva veu no pot 
deixar de ser feble, però és justament en la veu singular d’una persona que hi ha 
l’autenticitat. 

El que vull dir aquí és que la literatura només pot ser la veu de l’individu, i que 
sempre ha estat així. Quan la literatura es converteix en el càntic del país, la bandera del 
poble, la veu del partit o el portaveu d’una classe o d’un grup, pot ser usada com un 
instrument de propaganda poderós i imparable, però perd allò que és inherent a la seva 
naturalesa per transformar-se en un succedani del poder o del partit. “ 



Fins aquí les paraules de Gao Xingjian traduïdes per Manel Ollé. 
Coincideixo plenament amb aquestes reflexions i en moltes altres coses que explica de 
la seva vida d’escriptor i pintor, el dissident xinès, exiliat a París des de fa molts anys, 
per causa de la repressió cultural i la persecució política que va patir al seu país. I 
aquesta és la seva veritat. Cada escriptor ha de trobar la seva, de veritat, bo i sabent que 
mai no serà una veritat absoluta.  

Salvador Dalí, que a més a més de pintor famós va ser un remarcable escriptor, 
escriu, a la seva memorable Vida Secreta, referent a la veritat, aquestes paraules: 

 La veritat és al bell mig del pit de l’home que té fe.  
Voldria tenir fe i saber trobar la meva veritat. Sense pors ni disfresses. No 

pretenc res més. Això és tot el que us volia dir. La darrera paraula, però, la teniu 
vosaltres, estimats lectors i amics. Els llibres, un cop escrits, ja no pertanyen als seus 
autors, sinó que són plena propietat dels seus lectors.  

Llegiu i xaleu!  
Res més.  
Moltes gràcies.  
JP 
 
Llegit a la Llibreria Laie del carrer Pau Claris de Barcelona el dia 6 de març de 

2018. 
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Quan tot Sant Feliu feia olor de suro 
 
 
L’actual agitació urbanística de Sant Feliu, amb la desfiguració que sembla assegurada 
de tot el front de mar, des de l’escala en ziga-zaga del port a la mastodòntica graonada 
del Racó de Garbí i l’anunciada desaparició del banc de Joan Bordàs, d’inspiració 
masoniana, em porta la nostàlgia dels meus estius de nen. Jo no sóc de Sant Feliu, venia 
a estiuejar-hi. No hi vaig néixer, però els que gosen retreure’m que sóc un foraster no 
saben de què parlen. 
 
Corrien els darrers anys quaranta i els primeríssims cinquanta. El carrilet encara anava i 
venia de Girona, esbufegant a les pujades i escampant carbonissa que se’ns posava als 
ulls. El carrilet formava part dels meus estius i considero que va ser un greu error, una 
falta de visió de futur, eliminar-lo. A vegades me l’imagino, modernitzat, unint Sant 
Feliu amb la capital, com una mena de tren de rodalies eficaç i ràpid. Mitja horeta, en 
comptes de les dues hores de quan jo era un nen il·lusionat que obria els ulls a les 
meravelles d’un viatge i del mar. També, al port, encara arribaven els velers de càrrega. 
Transportaven aigua de Vichy i uns grans paquets de planxes de suro. En aquells temps 
tot Sant Feliu feia olor de suro. Encara la indústria del suro estava viva i no sé si el suro 
el bullien abans de manipular-lo o què li feien que, només que el carrilet arribés a la 



Vall d’Aro, ja se sentia de lluny aquella olor inconfusible, l’olor de Sant Feliu, que de 
seguida es va convertir per mi en l’olor de l’estiu, de les vacances i la felicitat.  
Anar a l’estació a veure girar la màquina i anar al port a recollir els trossos de suro que 
s’havien escapat de les bales lligades amb cintes d’acer eren dues coses a fer, a les 
tardes, després dels banys matinals, habitualment a can Rius. Altres dies anàvem a 
banyar a “les barques”, com en dèiem. És a dir, al mig de la badia, on la sorra era plena 
de les barques que, de nit, amb el fanals encesos, uns fanals gegantins, sortien per 
pescar calamars. Per fer-les lliscar per uns travessers de fusta que les sostenien sobre la 
sorra, aquests travessers estaven plens de quitrà. Tot això ho suposo. El que sé és que 
ens quedàvem amb els peus bruts d’una pasta negra que només marxava amb un cotó 
impregnat d’oli. A mi m’agradava més anar a “les barques” que no pas a les casetes de 
can Rius, sota d’un toldo. El premi era pujar al bar a fer el vermut. Granadina i sifó, 
amb olives i patates fregides o bé amb almejes. Els altaveus tocaven la música de El 
tercer hombre, que estava de moda, l’obsessiva cítara d’Anton Karas, mentre, a baix, 
els xicots atrevits es tiraven de les palanques i els més atrevits del Sang-i-fetge. 
Després, ben untats de Nivea, tornàvem al sol que brunzia sobre els nostres caparrons 
com una nota contínua d’aquella cítara vienesa.  
I com que ha sortit la paraula, ara diré que els diumenges anàvem a La Vienesa a 
comprar lioneses per postres. Eren unes lioneses que no he menjat mai més, de nata, 
com les que encara fan ara, però amb una capa de caramel cruixent al damunt. Els 
diumenges no anàvem a banyar. Anàvem a missa i a La Vienesa. I abans, a fer tertúlia a 
can Mapa, que era allà on fins fa poc hi havia El Dorado. Tot va caient, poc a poc o més 
de pressa. El carrilet, l’estació, els velers del port, can Rius, can Mapa, can Bonet, El 
Dorado. La Vienesa no, encara hi és, però ja no fan aquelles lioneses incomparables de 
quan jo era petit. També ha caigut can Viader, on anàvem a comprar el diari, abans 
d’anar a can Mapa. Can Mapa era una botiga meravellosa, una drogueria i ferreteria, 
d’aquelles d’abans, amb tot de calaixets plens de tresors. També hi torraven cafè i l’olor 
era màgica. Olor de suro i olor de torrar cafè, olor de quitrà i del suc de les almejes. 
Olors de Sant Feliu. 
Algunes tardes, quan el sol començava a endreçar-se, anàvem a berenar a fora. A Sant 
Elm, moltes vegades. La muntanya no tenia cap casa, només les tres o quatre que encara 
hi són, a l’inici de la pujada, d’estil vagament noucentista, del noucentisme vienès. Tot 
eren pins i alzines i, prop de la carretera, hi havia ailants pudents i enganxifosos. A dalt, 
abans de l’ermita, alguna mimosa de les de fulla ampla, de les que floreixen a l’estiu. 
Els esbarzers estaven plens de móres madures, com d’atzabeja. Berenàvem asseguts al 
banc que, adossat a l’ermita, mira cap al sud. Quan s’anava enfosquint la tarda, 
m’agradava estar a l’aguait i veure els primers llambreigs del far de Tossa. Associo 
aquells berenars que, de fet, eren un berenar-sopar, a la truita de patata i ceba i a les 
gresoletes de bacallà. La seva olor també era una olor de Sant Feliu. Altres vegades 
anàvem a la font de Monti-Calvari, que no sé si encara hi és. La font era al fons d’una 
mena d’entrada que feia la roca, sota un dosser de bardisses, i hi havia un banc d’obra a 
cada banda. Quan tornàvem, ens rentàvem els peus a la banyera. Oh aquell quarto de 
bany que tenia un lavabo amb dues piques de marbre, amb caps de lleó per on sortia 
l’aigua! Gràcies al pes del sol del matí i a la caminada de la tarda, dormia com un tronc 
fins l’endemà.  
Sant Feliu era un poble molt tranquil perquè encara no havien arribat els turistes. Potser 
Ava Gardner ja es passejava per Tossa i per S’Agaró, però jo no ho sabia.  
Vivíem al carrer de la Penitència, en una casa d’indiano preciosa que el meu avi havia 
comprat quan va vendre la torre de S’Agaró, que era al costat del tenis. D’aquell 
S’Agaró no en tinc cap record que no sigui fotogràfic, perquè l’avi es va vendre la casa 



quan jo tenia cinc anys. La casa de Sant Feliu era gran, dos pisos i golfes i un quarto de 
safareigs al fons d’un pati amb un llessamí immens i un presseguer desnerit que no feia 
mai cap préssec. L’olor del llessamí també és, per mi, una olor de l’estiu de Sant Feliu. 
Els indianos que van vendre la casa a l’avi devien ser molt rics, pensava, perquè la casa 
era plena de coses fascinants. Un piano amb tot de partitures antigues, mobles de fustes 
exòtiques, gerros de vidres de colors, llums amb pàmpols de vores arrissades, vaixelles, 
un rellotge de paret que tocava els quarts, contes il·lustrats francesos, portes amb vidres 
glaçats amb agrons entre papirs. I una mena d’estufa verda, amb una porta de mica, que 
a casa en deien una salamandra. Un paradís per a un nen curiós i pensiu.  
Al fons del carrer de casa hi havia unes escales i, abans, a mà esquerra, allò que va ser 
per mi una autèntica penitència. Un col·legi d’hermanos on em van enviar un estiu, a la 
tarda, a fer no sé què. Aquell col·legi feia pudor de peus suats. Només recordo que, al 
pati, jugàvem a Inspector Dan, que em sembla que era un personatge de tebeo. No ho 
sé. Mai no he estat addicte als còmics. Però el carrer de la Penitència tenia, en 
compensació, una altra olor, aquesta inoblidable. Davant de casa, una mica més avall, 
cap a la Rutlla, hi donaven les cuines de l’hotel Murlà. En sortia una olor espessa i 
constant de gambes a la planxa. Quan tornàvem de banyar, aquella olor era 
encoratjadora i decebedora alhora perquè, en el millor dels casos, ens esperava només 
una ensaladilla russa amb tonyina, tota plena de maionesa, això sí. Però de gambes, res. 
Quan arribava el setembre, als marges hi florien els fonolls. L’olor del fonoll era una 
altra de les olors de l’estiu. Dolça i senzilla. Havia passat ja la Festa Major, amb les 
parades de ses gangues, la fortor dels olis de postguerra de les xurreries i l’envelat de 
ratlles blaves i blanques. I la veu del vocalista de l’orquestra que cantava allò dels 
angelitos negros i de les dos gardenias para ti. Però l’envelat no feia olor de gardènia, 
sinó més aviat de suor i de les colònies Tabú o Maja o Bleuor que es posaven les noies i 
del Varón Dandy que es posaven els nois.  
El setembre passava de pressa, amb l’olor de la pluja sobre el sauló del passeig desert i 
els seus vespres precoços. Aviat vindria l’octubre, el retorn obligat a Girona, que no feia 
cap olor, i la immersió en les fredes tenebres escolars. Adéu, viva claror; adéu, olor de 
suro; adéu, Sant Feliu!  
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UTOPIA DE LA FLEXIBILITAT 

 
Tensions dirigides, alliberaments trencats,  
alliberaments sotmesos, alliberament dels cercles. 
                                                              Nei Albertí 

 

Figura 1 

brega de mots en antinòmia   
entre volums i buits 

fer-se       
amb el lloc 
i manar materials 
per dominar la forma  
i forçar els elements  
incitar la utopia 

imposar 



negació  
amb poder  
per resoldre figures.  

 

Figura 2 

manipular 
totalitàriament 
reptar l'atzar  
tot en cedir terreny  
desfermar contencions 

estirar i arronsar 
fer sorgir l'aventura  
per engendrar troballes  
amb pràctiques tiràniques  
i en provocar revoltes           
invocar el desordre. 
 

Figura 3 

mesurar 
inconscientment 
intuir la sorpresa 
adoptar allò sorgit                 
en la immediatesa 

desplegar 
un tot efímer  
el·lipses volumètriques  
abstraccions geomètriques  
en tensar dins l'espai 

l'energia. 

 

Figura 4 

irradiar 
lleugeresa  
per sotmetre un indret  
amb un fil de niló  
i una tela extensible 
tot amb colors llampants 

expandir 
elements flexibles  
revolució visual  
estat d'ocupació  
en l'alliberament. 
  

Figura 5 

tibar 
la xarxa            



inserir-hi les teles  
organitzar un circuit  
en un tot espacial 
un univers canviant   
composicions aèries 
al bell mig de l'escena 

el paisatge. 
 

Figura 6 

erigir 
l'aire 
i els metalls també  
en diferents formats 
afaiçonar-hi punxes  
en un bolcar lleuger 
respecte a l'eix terrestre  

l'escultura  
en la provocació 
geomètrica  
amb ball de perspectives 
repte a la gravetat  
tridimensionalitat              

resistir 
combatre l'excel·lència 
de tota qualitat  
d'afany perfeccionista 
clau de la independència. 
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"Molècules en acció. Del big bang als materials del futur" (Universitat Politècnica de 
Catalunya, 2010)  
"Per què les lleones no els prefereixen rossos (i 60 curiositats científiques més)" 
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Mascarons (La Busca Editorial, 2009)  
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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). 

 
 



                                       
 
Josep Cullell i Ramis, Sant Feliu de Guíxols, 1951 
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   Pròleg  
                       (del llibre El somriure de l’aigua, publicat en edició privada) 
 A l’atles de les mans la duc. 

    És set blanca 

      i pols de viatge, 

      i raval de sal als ulls. 

No deixis l’aigua sola,  em vas dir. 

 

 

 

 

I-Diàleg 
     El poeta entra i surt d’una angoixa: ¿escriurà? 

     



         Feliu Formosa 

 

  

 I 
Mutable i informe. 

Ets quasi l’encaix del foc. 

L’aigua, la vida. 

 

 

 II 

Busco el vers inèdit 

que sàpiga explicar-te. 

Escriure’t: la meva immersió. 

 

     

    III 

Potser seràs el meu amulet, 

indestriable entre totes les barcasses  

que entren a port cada tarda. 

 

Potser amb tu no hi haurà naufragi?  

 

 IV 

Sento les llances 

clavades a la gola, 

ressec, el paladar 

la llengua, aspra 

i immòbil. 

L’agulló de la set 

m’estripa la paraula. 

 

    V 

   Es fon el gel 

 com aigua estèril. 

Burxo les genives  

i cloc els llavis. 

El mot es glaça  

dins el silenci 

insòlit de la sal.  

 



    VI 

   Espessa és la paraula 

que intento diluir 

dins l’aigua del silenci. 

Allò que no he dit 

hi creix sense mesura, 

com riu de sucre candi 

i lava fosca! 

 

No és fàcil d’empassar-se 

el plom i l’ham alhora. 

    

     

    VII 

   Desfaig el nus de la veu. 

La contenció fa mal 

i esgarrapa com una ortiga vella. 

Balbucejo, gemego, crido. 

A poc a poc, verges,  les paraules 

sagnen  rogalloses. 

 

I sota el vesc, es fan poema. 

 

 VIII 

Et bec. Ara, 

mentre altres homes, 

riu avall, 

s’enfilen al rai de la memòria. 

 

Tu i jo som inseparables, 

com el verí i l’encens, 

la serp i l’àngel. 

 

Et bec ara, 

i et visc bevent-te. 

-   

    IX 

   Núvols de panxa plena. 

   Crida la merla, brama la riera. 

   Com mans obertes, 



   les branques dels arbres de la plaça.  

   Com una rendició, 

   els meus dits clavats a terra. 

    

   Si véns , esdevindràs resposta.  

 

    X 

   Et miro a tres temps: 

   aigua d’estany, 

   aigua d’aram 

   aigua d’oli. 

   

   T’escric amb tres signes: 

   aire, foc i terra. 

    

 

    XI 

   Aquieta’m.  

   No em deixis rodolar més. 

   Fes-me illot, 

   fes-me arrel,  

   fes-me sang,  

   fes-me lletra. 

 

    XII 

   Mentien les onades. 

   Tampoc no vindràs avui. 

   M’ho diu la peresa del mar 

   i ho callen les gavines mudes. 

 

   Respires un vers blanc? 

 

    XIII 

   Desdèmona arriba 

   i  amb la seva túnica de zèfir 

   embolcalla el cos de la nit. 

   Els llamps ennegreixen.Callen els trons. 

   L’aranya teixeix un mur. 

   Les esquerdes apunyalen. 

 



   Es vessa l’aigua damunt els papers: 

   la farsa deixa de ser farsa, 

   les mans obren la ballesta. 

   S’esmuny l’encanteri. 

   Vida sobre vida. 

 

   El poeta la plora. L’home s’hi arrapa 

 

    

    XIV 

   El dia és un enigma: 

   vents i coralls s’entortolliguen 

   com una peça d’orfebreria  

   de diàleg difícil. 

    

   Les mans, lliures i enceses, 

   alè i desig, 

   neden pel mar de l’escriptura. 

   El dia és transparència, 

   folrat d’aigua  

   i de saliva. 
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Joan Alsina, en temps de crisi de valors (2018) 
 
Aquests dies m'han fet arribar la trista notícia de la mort d'en Tomàs Nadal. 
Darrerament vam coincidir a la 8a. planta del Trueta. Era un cap de setmana i, als dos, 
un darrere l’altre, ens treien la motxilla de quimioteràpia. 
Que reposi en pau, al costat del seu bon amic Joan Alsina. 
 
Tomàs Nadal i Salamià (1940-2018) era un capellà secularitzat que va ser torturat a Xile 
quan el cop d’Estat de Pinochet. Hi havia anat, de missioner amb en Joan Alsina, l’any 
1968, i l’11 de setembre de setembre encara hi eren. Eren com germans. En Tomàs, sens 
dubte, va ser dels que més el van conèixer, perquè hi va conviure durant molts anys. 
 
En Joan va deixar l'hospital de San Antonio, que havia guanyat per oposició de cap de 
personal i se'n va a Santiago, a l'hospital San Juan de Dios, com a capellà obrer i com a 
cap de personal. 



El dimarts 11 de setembre del 1973 hi hagué el cop d'Estat. El dia 19 l'exèrcit xilè el va 
assassinar. 
 
En “Joan em va salvar la vida”, solia explicar. 
Coincidim: en Joan Alsina va ser màrtir de la llibertat. 
Fem-ne memòria. 
 
Penso que qualsevol ocasió és bona per fer memòria d’en Joan Alsina. S’han complert 
ja 45 anys del seu assassinat a Xile. I el seu testimoni continua sent clar i vigent. El 
company del Fòrum Alsina, Vicenç Fiol (a.c.s.) fa temps, al Diari de Girona, ho 
recordava amb uns colpidors “Comentaris al  testament de Joan Alsina”. 
I ara potser no es tracta tant de recordar uns fets ocorreguts a Xile l’any 1973, i que 
suposo que tots coneixem perfectament perquè almenys se n’han publicat tres llibres, i 
els mitjans de comunicació n’han parlat molt. Avui potser caldria  destacar, una vegada 
més, l’arrel de la seva praxi, l’aspecte més ocult de la història, allò que resta sota 
l’aparença dels fets i que va lligat a uns valors i a una visió del món i de les coses, 
difícils de captar immediatament perquè tenen molt poc a veure amb els valors que 
predominen en la nostra societat. Uns valors que, d’altra banda, ja vivia aquí, a Girona. 
Per exemple: 
 
La solidaritat  
Què se li havia perdut a Xile, un país tan llunyà? Simplement, va pensar que, allà, la 
seva vida seria més útil als altres. Ni les distàncies ni les fronteres no separen l’única i 
mateixa aventura de la humanitat. Tots formem una gran família i, per tant, la nostra 
responsabilitat és universal.  
El més important per a ell era que, més enllà de les distàncies,  ens uneixi la voluntat de 
ser, la voluntat de servir i la voluntat d’estimar. 
 
La vida 
A pesar de la seva joventut -anà a Xile quan tenia només 25 anys i morí als 31- posseïa 
la rara saviesa d’entendre que res no és nostre. Res vol dir res. Ni el cos, ni la 
intel·ligència -que en tenia molta- ni la vida, que la rebem com a do i la mereixem fent-
ne un do, donant-la.  
Una actitud molt realista, perquè no hi ha res més real que la mort. I al mateix temps és 
una actitud que permet créixer i ser, al mateix temps, modestos. 
 
Els béns  
Com he dit, ell apreciava i buscava un altre tipus de béns, béns immaterials, que atenyen 
al nucli de la persona: la generositat, la bondat, la germanor,  la justícia (no la  
distributiva segons el concepte de la Il·lustració, sinó aquella que és reflex de la 
comunió, que s’obté com a fruit de l’Amor). 
Els “calés”, la competència,  el poder, l’èxit, el confort, tenir o ser més que els altres, 
això per a ell no tenia cap valor. 
 
L’opció de  servei al costat dels més pobres 
En aquesta línia, en Joan va optar per una vida normal i senzilla, de servei als altres -a 
partir de les seves necessitats, no dels propis projectes o interessos-, de treball, de treball 
en equip, igual que els altres treballadors xilens. Si ells cobraven poc, ell també. Si 
tenien un sindicat, ell també; si lluitaven per aconseguir millores econòmiques, socials i 
polítiques, ell també. Però sense perdre la serenor, l’alegria ni la pau interior.  



No va portar a cap un activisme espectacular, sensacional. 
 
L’opció política: 
Des d’una òptica actual, en algun escrit es va insinuar que en Joan Alsina mai no havia 
actuat políticament, com si això del compromís polític fos alguna cosa lletja, 
contaminant, que pogués ombrejar el joc net de la seva trajectòria. A mi, més d’una 
vegada, em va manifestar la seva simpatia pels sindicats i partits d’esquerra. 
Senzillament, perquè eren les associacions dels seus companys, dels obrers. 
Però, cal dir, que ell ho feia, d’implicar-se en el procés social, sindical i polític que el 
poble xilè experimentava aquells anys, des del seu sentit de fidelitat a la bona nova de 
l’Evangeli i a la seva força alliberadora, entenent la política en el sentit més noble, com 
a missió i servei, com a participació activa i ètica en les decisions que ens afecten; no 
pas per interessos pròpiament partidistes, de lluita pel poder. (El poder, polític o 
religiós, sí que es fàcilment embrutidor). 
 
Era suficientment  intel·ligent com per mantenir una certa distància crítica, respecte dels 
partits polítics. 
Era prou conscient de les clares arrels del mal i de la injustícia en les estructures i en les 
persones. 
 
No era cap il·lús. La seva mort no va ser, doncs, un lamentable error per part dels 
militars xilens. 
El mataren precisament per la concreció del seu compromís social i polític. I perquè va 
viure fins a les últimes conseqüències uns valors considerats excessivament subversius. 
Tothom en fa de política. Tots en fem. Bona part de la jerarquia xilena, amb el seu 
silenci, va donar suport al cop d’estat militar que comportà la mort d’en Joan. 
També avui la indiferència és una actitud política. I per  tant, si la indefinició no és 
possible, a nosaltres també ens convé més definir-nos ideològicament i vivencialment al 
costat dels més necessitats. 
 
Convé recordar-ho en aquests temps de crisi econòmica, i de desprestigi de la classe 
política. Quan els treballadors, els immigrats i els exclosos, són els que en pateixen més 
les conseqüències: atur, precarietat laboral, sous baixos.... Mentre que la classe social -
del terrós i de més enllà- responsable de la crisi no baixa el ritme dels seus beneficis, es 
nega en rodó a compartir els seus béns pagant més impostos, i no té -ni pot tenir- el 
mínim interès per canviar un sistema de viure que no funciona per a la majoria. 

 
En Joan va ser assassinat a Xile, on havia anat a oferir els seus serveis pastorals, quan 
tenia poc més de trenta anys. La dictadura cruel del General Pinochet va tallar d’arrel 
moltes vides de bones persones. El cos d’en Joan va ser sebollit en un cementiri de 
Santiago de Chile.  
Fa pocs mesos la seva neboda Ariadna Alsina -que treballa composició musical amb la 
meva filla Núria, a l’IRCAM (París)-, va visitar la tomba del seu oncle i va constatar, 
una vegada més, que algú es cuida de posar-hi sempre  flors fresques. 

 
La vida és donació. Viure és donar-se del tot. En Joan per la seva gran intel·ligència i 
profunda fe ho va captar quan era molt jove, hi ho va experimentar. Ha estat un profeta. 
Altres companys ho anem descobrint, lentament, a força de  compartir i de rebel·lar-nos 
contra el mal i el dolor, sense abandonar l’actitud de donació esperançada i gratitud. 



Amb paraules més prosaiques, potser, diria que es tracta de viure, per un costat, amb el  
puny tancat i alçat. I per l’altre, amb el cor ben obert. 
 

“El destí d’uns és el destí de tots”. 
  
  



 


