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AMB ELL, PERÒ, VOLEM HOMENATJAR TOTS ELS QUE HAN 
ESTIMAT CATALUNYA I HAN LLUITAT PER ENGRANDIR-LA I HI 
HAN APORTAT NI QUE SIGUI UN PETIT GRA DE SORRA.

AQUEST 2014, ÉS EL TERCER ANYS
QUE SE CELEBRA EL DIA DE LA MEMÒRIA.

CENTRALITZAREM LA CELEBRACIÓ EN LA 
POBLACIÓ D'OLOST, UNA POBLACIÓ QUE 
TÉ MÉS DE MIL ANYS D'HISTÒRIA. I ÉS 
DES D'AQUESTA CONTRADA QUE 
VOLDRÍEM IRRADIAR A TOT CATALUNYA 
UNA LLUM D'ESPERANÇA.



ÉS PER AIXÒ QUE DEMANEM A TOTS ELS POBLES I VILES I CIUTATS 
QUE, COM CADA ANY EN AQUESTA DIADA, VULGUIN MANIFESTAR LA 
SEVA ADHESIÓ AMB EL JA TRADICIONAL TOC DE CAMPANES I ALTRES 
ACTES QUE TINGUIN A BÉ D'ORGANITZAR.

EL TEMA CONDUCTOR DELS TEXTOS ÉS LA NATURA I TAMBË CONTÉ 
UNA PETITA SELECCIÓ LITERÀRIA SOBRE OLOST I EL SEU ENTORN. 
ATÈS QUE AQUEST ANY S’HI CELEBRA EL “DIA DE LA MEMÒRIA”, 
TROBEM MOLT AVINENT DE PUBLICAR UN TAST DE LA 
PRODUCCIÓ LITERÀRIA QUE PRODUEIX AQUESTA ENCONTRADA. 
EN VALOREM ALTAMENT L'ESFORÇ I ELS AGRAÏM LA 
COL·LABORACIÓ.



TEMPS DE VIDRE
Josep Riera

I el cel pot ser després de qualsevol paraula,
o el degotar mandrós del llavi d'una font,
o un cop de vent perdut, o res,
o el captard d'un dissabte.
Però és lloc de poca estada , el paradís.
Costa moure els somnis pàgina endins 
d'aquest país tant rost que ens ha tocat merèixer.
Tenim el cos menut.

RÈQUIEM PER
UNA VALL PETITA
Teresa Ribera i Icart

Es trenca la branca.
S'esberla la roca.
S'alça la plana.
S'aplana la coma.
S'abaixa el tossal.
...

M'han esquinçat un trosset d'ànima
i no ho entenc.
Eren cinc o sis plataners
i una morera.
Eren només arbres vells,
però, diuen,
invasors de carreteres.

Arbres,
sí.

Ombra a l'estiu
dels qui venien acalorats del tros.
Passeig de tantes tardes de diumenge
de la nostra empobrida adolescència.
Alegria de fulles seques i trepig fort
d'infants a la tardor.
Mirada verda de veïns i treballadors
d'un poble secaner i rost.
Records d'amors a la soca vella
i testimoni silent de primeres besades.

 Quatre arbres.
...

Aquest paisatge, que tant he estimat
i que recordo de canvis lents i assumits,
és el paisatge dels meus pares.
Paisatge de lluny,
d'horitzó,
de domini de bosc i de conreus,
de pobles petits,
de cases baixes i de campanars alts.

Aquest paisatge, que tant he estimat,
es mor violentament,
en una agonia lenta i pactada.

Aquesta eutanàsia és necessària?
Per qui?
...

Diuen que és una sort.
Diuen que ja era hora.
Diuen que serà molt més segur.
Però..
Què se n'ha fet de l'alzinar
paret verdosa que et protegia
al capdavall de la Muntada?
I del bladar vermellenc
del revolt de Bartrons?
La vall petita,
estreta,
curulla de verdors a la primavera,
esclatant de llums a l'estiu,
enlluernadora a l'hora ponentina
darrera la silueta de Sant Adjutori,
amb cabana i un pollancre dret
que espurneja grocs...
Fins quan?

Aquesta és l’aportació literària d’Olost



talment uns afeccionats de l'Espanyol i del Barça 
hi passessin amb uns pinzells i  hi pintessin les 
banderes blanc-blava i la blau-i-grana. Però 
dessota no hi havia pas l'estadi, sinó el bonic 
poble que s'anava difuminant dins la foscor.  De 
sobte, m'adono del magnífic espectacle de la 
lluna creixent, que, com un finíssim tall de ceba i 
com si, dibuixant a regle i escaire, a un metre de 
distància, l'estel del matí talment com si fos la 
bandera d'un estat islàmic.
Mentrestant, el poble ja gairebé havia desapare-
gut a la foscor, només la blancor de les cases 
més properes semblava matisar els gris obscur. 
De sobte, s'enllumenen els dos campanars de la 
parroquial i el potent llum de la benzinera. A dalt, 
al cel, uns altres estels s'anaven afegint a la fina 
lluna i a l'esplendorós estel. A baix, al poble, una i 
cent lluminàries s'anaven afegint també als llums 
dels campanars i la benzinera. Mai no havia 
pogut gaudir d'aquell imponent espectacle, i és 
que mai no havia tingut un captard lliure a 
primers de setembre. Se'm féu present que 
havia entrat a l'edat de l'oci, i ... que en realitat 
valia la pena viure-ho.

Olost de Lluçanès, setembre de 1996

EN ENTRAR A LA PORTA DAURADA
Rafael Plans i Dachs.  Olost.
“Història i històries narrades per un home de poble”

Em feia la impressió que mai no havia gaudit de 
tanta pau i encís a primers de setembre, puix que 
ja cada any estava amb la brida al coll.
Tornava, com cada tarda d'aquest estiu, de la ja 
habitual caminada d'una hora pels camins 
boscosos. Em vaig asseure en un rústec banc fet 
per algun pagès enginyós o un caminant voluntari, 
amb unes pedres ben posades i sota les dues 
alzines bessones.
Davant meu podia contemplar tota una 
panoràmica del poble. Era gairebé vespre, i amb 
l'encís de la vista dels llocs on havia transcorregut 
la meva infantesa i joventut em vingueren al 
record un i cent moments de jocs, joia, amistat i 
també de les angoixes de l'estudi i d'una jovenesa 
vigilada, treballant les deu –onze hores diàries. 
S'anà fent fosc, en un cel ja només il·luminat 
tènuement, es retallava la silueta de la carena 
amb l'ermita de Sant Adjutori, les alzines, les 
cases del carrer i la d'alguna de les modernes 
cases d'estiueig. A sobre, el cel net i pur, per on 
havien sortit unes lleugeres llenques de broma 
que, il·luminades per darrere pel sol que 
procurava amagar-se darrere una altra carena 
més llunyana, i que les canviava d'un blanc 
impol·lut a un gris clar, després més fosc, per 
esdevenir color de rosa, grana vermellós, com si 

JO PORTO ENCAPSADA 
LA CLAROR DE L'ALBA
Francesc Reñé

Jo porto encapsada la claror de l'alba
tot just recollida en les deus més profundes
per retornar-la sense cap tardança
a l'Home que cerca tot ple de recança
la virtut primera, llibertat perduda.

La porto guardada, molt ben protegida,
La porto guardada en la solitud de l'ànima
Per restituir-la, la porto per l'Home
que fa temps que cerca, que fa temps que corre
per tornar al dia que no té vesprada.



ELOGI DE LES MUNTANYES
Josep M de Sagarra

—Sí, prou, ja us crec ben bé, no és cap mentida,
ja sé que no en sou gota, de covard;
les onades en porten, d'embranzida;
|a és cosa brava l'estimar la mar,
i veure tanta llei de terra estranya
i rodar platges fins qui sap a on:
però vós no sabeu què és la muntanya,
com la muntanya no hi ha res al món!
i Què hi fa que els cels siguin inflats o llisos,
que no tingueu cap por a la tempestat.
i de què us val el córrer cent països
si us morireu sense haver vist un prat?
Sabeu el que és això ? Si arriba l'hora
que el sol es pon i tot es fa gentil,
i heu vist un prat molt verd ben de la vora,
us dic que ja podeu morir tranquil!
Afigureu's que sou per la collada,
pugeu amunt i us rebenteu el pit,
tot el rostre se us torna esgarrinxada,
de tanta xafogor us heu abaltit.
Allò sí que és pujar i campi qui puga!
Allò és sentir la terra vora d'un!
Amb els peus no s'enfonsa ni belluga,
i a cada pas us va enfilant amunt.
No veieu res; és el delit que us porta,
tant se us en dóna el negre com el blanc;
el nas us bull d'una bravada forta,
i sentiu tot el batre de la sang.

Mes de sobte s'atura la pujada,
ja comença una mica de repòs,
no us costa tant el prendre l'alenada,
la suor ja us rellisca a tot el cos.
I obriu els ulls cansats que volen veure
després que el sol els estigué torrant,
i us dic que gairebé no gosen creure
allò tan bell que tenen al davant.
Una gran llenca, dolça i allisada,
plana però com no n'heu vist cap més,
tot fent a claps un pensament d'onada
com si fos una mar que no es mogués.
Hi ha a tot arreu una verdor tan fina
que no la gosaríeu trepitjar.
Oh quin goig a la cara s'endevina,
per tots els membres i quin benestar!
Us esteu escoltant una'miqueta,
sentiu ben bé, mes no sabríeu ..d'on.
una musica graciosa i neta
com si baixada us fos de l'altre món.
I aquest brogit dolcíssim de l'altura
l'aneu oint més transparent i clar:
són les vaques que van a la pastura
i belluguen l'esquella del collar.
El gran repòs la llur mirada .serva;
són com si elles florissin d'aquell lloc;
sens fer soroll van caminant per l'herba
i enfonsen les peülles poc a poc.



I en la quietud de la vacada muda,
dreçant-se sobre el blau tan aclarit,
veieu una caputxa llargaruda
que no sabeu si és ombra o esperit.
És el pastor que sempre cura d'elles,
un home que amb prou feines sap parlar:
sols coneix una mica les estrelles
i les plantes que menja el bestiar.
Ell està dret, no pot distreure's gaire,
i en son treball hi posa els cinc sentits;
tan aviat vola el mandró per l'aire,
com aixecant els ulls embadalits

se les mira daurades i valentes,
veu com el sol les aclareix tan bé,
i diu unes paraules molt lluentes
que són el nom que cadascuna té.
Quin goig que fa tanta verdor ajaguda!
Quina força més viva se t'endú!
El bastó que t'aguanta i que t'ajuda
sembla que estigui enamorat com tu!
Allà dalt no et consums ni t'engavanyes;
ningú se't menja ni t'escup al front.
Oh si poguéssiu veure les muntanyes!
Com les muntanyes río hi ha res al món!-



A MUNTANYA
Josep Carner

Allí dalt de la muntanya
tot el bé de Déu hi tinc:
les roses de quatre en quatre
i els clavells de cinc en cinc,
l'estimada a la finestra,
i l’ovella amb l'esquellerinc;

per rellotge, el sol que passa
graonades de l'afrau;
el pollancre per la fressa
i l'alzina per la pau;
i per gaudi, cada núvol
alaestès com una nau;

per jaç d'or, una pallissa,
per llumenera, un estel;
per finestra que no es tanca,
un retall tot blau de cel;
per criats que m'hi despertin,
un quiquiriquic i un bel.

Allí dalt de la muntanya,
tan enlaire, tot hi és:
la riquesa ben colgada
perquè l'home la fangués;
l'alegria entre fretures
com rosada entre esbarzers;

la salut, entre l'orenga
i les flors de panical;
aterrat amb creus de palma,
el dimoni en un fondal;
Déu mateix és a la vora,
estadant del pis de dalt.



A LES MINÚSCULES AVELLANES
Guerau de Liost

Oh quimèrics
atuells!
¿sou esfèrics
cascavells

de la testa
d'un follet,
de congesta
caranet,

o l'emfàtic
picarol
d'un simpàtic
esquirol?



2 de juliol. — L'anada a Aigua-Xellida m'ha 
fet pensar en Begur. És un poble que 
m'agrada. Des del punt de vista popular, 
Begur és la quinta essència de Palafrugell, 
la realització completa de Palafrugell —un 
poble de gent lliure, desmanegada i 
primigènia. Un dels personatges del poble 
és el meu vell amic Brincs. La seva història 
és molt senzilla.
Pere Brincs arriba a la barraca de la vinya 
amb el sol alt. Obre la porta de bat a bat i 
mentre penja el sarró en un clau i deixa el 
bastó darrera la porta, pica de mans.
Surten quatre gallines avalotades, hi ha un 
gran batibull d'ales davant del sol, una 
ploma de borrissol li queda penjada al 
bigoti.
— Tites, tites, tites...
Pere Brincs té quatre gallines a la vinya 
per mor de donar-li color.
Com que els matins són frescos, d'arribada 
fa foc a la llar de la barraca. A l'estiu el fa 

al pas de la porta, a l'ombra. Mentre es 
torra el pa i es daura l'arengada, encén un 
cigarret. Després, assegut al pedrís de 
l'entrada, menja la torrada amanida amb 
oli i vinagre, fregada amb un gra d'all. La 
llesca de pa té un color sumptuós, sembla 
un tros de casulla de cardenal tacada per 
un sol moribund. Hi ha casulles molt 
importants. La torrada és una mica salada i 
convida a beure. Havent menjat carrega de 
vinassa.
Ben fumat, amb el tràmec, fa el tomb de la 
vinya. Cada dia, en aquella hora, es posa 
la mateixa qüestió: per on començaràs? 
Dóna la volta al tros lentament, com un 
gos que volta un plat. De vegades es mira 
la vinya de reüll, volent dir:
— Em fas una poca gràcia...
La vinya és a la vessant de migdia del cap 
de Begur, sobre Fornells. A dalt de tot, a la 
terra més magra, hi ha unes oliveres 
velles, plenes de pedaços, una figuera 
molt dura de llevar i sis o set pins per 
ombra. A la figuera, de vegades s'hi posa 
un oriol d'un groc desesperat. És una terra 
que sembla feta expressa perquè les 
perdius hi peonin amb la seva petulància. 
A mitjan lloc hi ha el pou, amb dues 
pilastres i una branca de pi a l'arc i el 
safareig, blau, per fer el sulfat. Al 
capdavall, la vinya toca el corriol dels 
carrabiners. El corriol és una cinta blanca 
que fa unes giragonses dolces sobre el 
penya-segat que dóna al mar. Passant-hi, 
se sent la fortor d'alga i de fonoll marí. Els 
dies de mal temps el ruixim de l'aigua 
socarrima la primera tira de ceps lineals.
La vinya és a solell tot l'any. A la tardor 
agafa un color torrat que sembla que 
passant-hi entre cep i cep la terra hauria 
de cruixir com qui trepitja engrunes de pa. 
Vista del mar és com un caliuer de foc i de 
cendra, amb la flama del sulfat del pou i 
del safareig. De la barraca es veu el mar, 

EL QUADER GRIS (Fragment)
Josep Pla



amb les embarcacions i la gràcia antiga de 
les veles que hi transiten, tota la badia de 
Fornells, amb la banya de les Falugues a 
la dreta i el cap de Begur a l'esquerra. Les 
Falugues són unes muntanyes de color de 
coll de tórtora sobre del qual els rocs 
semblen haver-se rovellat i florit. També es 
veu el caseriu de Fornells, ple de claredat, 
blanc, groc i rosat, la platja d'Aiguablava, 
d'una finor ombrívola, els cargols d'escuma 
de mar sobre les roques i les altres vinyes, 
pinedes i oliveres de la vessant dolça i 
assolellada.
...I fet i fet, encara, la feina de cavar i 
treure herbes és la que li agrada més: Per 
a ensulfatar s'ha de caminar massa. Podar 
o empeltar fa venir son, i no és gaire 
agradós despertar-se amb un roc a 
l'esquena i una tòria al forat del nas. Pere 
Brincs, que més aviat és llarg i roig de 
cara, sembla, de lluny, corbat com una 
perdiu bequejant sobre l'agranall.
 ¿Qui podria dir el que pot treballar, seguit, 
seguit? Potser només pot treballar una 
hora. Quan li sembla que no és temps, es 
redreça, es passa la mà pel front, mira el 
sol i deixa caure la sentència:
— Nois, això s'ha de mullar...
Arribat a la barraca, despenja la carbassa, 
gradua el broquet i es fa saltar el vi petit a 
la llengua. Després, ara un pas ara un 
altre, torna a la feina. Tot anant-hi, s'ajup 
aquí, s'atura allà, treu una herba o una 
brossa, cull un fonoll, llença una pedra, 
redreça una tòria, espolsa una cuca verda 
de sobre un pàmpol.
De seguida és migdia. A l'estiu poua una 
galleda d'aigua per posar el vi en fresc; a 
l'hivern passa mitja hora reviscolant un 
tronc al caliu del foc. Bufa !a brasa, i el foc 
li enrogeix la galta. Estén el tovalló, torra el 
pa, menja la cua de peix o rosega l'os de 
la costella. Després espioca el gotim de 
raïm, paladeja la pansa o trenca quatre 
nous.
— El millor que pots fer — diu després 
— és anar a dormir un quart...
Si fa calor, s'ajeu sota la remor pregona i 
fina, com una carícia, dels pins. De l'ombra 
es veu el mar blanc, ensabonat, mandrós. 
L'horitzó és blau i fresc. Una gavina passa 
panteixant lentament. El paisatge té una 
immobilitat antiga, benigna i paternal. Si se 
sent un crit, el vent se l'emporta 
dolçament. Se sent passar el temps d'una 
manera suau, com un regalim d'oli.
Si el sol només és tebi, s'encabeix, abrigat 
amb la manta, en un clot ple de llistó que 

fa la vinya a mig aire. De vegades s'hi sent 
encara l'escalfor de la llebre, S'arronsa 
com un cuc. Tota la serenor del cel li entra 
pels ulls i veu l'aire com la meravella d'un 
eixam d'abelles daurades. Acluca els ulls a 
poc a poc, sentint encara la mica 
d'amargor de la nou al llavi i l'escalfor de la 
terra als ossos. S'adorm amb la sonsònia 
de la cua d'una cançó:

Els de Banyuls i els de la Roca  a festa 
major van anar...

Si somnia, és de la joventut. Sobretot els 
diumenges quan amb els amics anaven a 
la vinya a fer àpats i tabola. Al matí, els 
que eren caçadors feien una canilla i 
anaven a tirar quatre trets i a fer soroll amb 
els gossos. Tornaven amb tres quarts de 
conill o una perdiu. Els que eren mariners 
feien mig cop de musclos o paraven la 
moixonera. Es feien uns arrossos sucu-
lents i majestuosos — arrossos amb el 
calcari del marisc arran de plata —. Hom 
escoltava amb recolliment
ple de fervor la musiqueta del sofregit fent 
el xiu-xiu a dins de la cassola, i les 
bombolles finals s'esperaven amb un 
tremolor a l'estómac. Les cançons no 
s'acaba-ven mai. Hom tornava amb la mà 
balba de pessigolles, la boca pastosa, el 
cap gros ienterbolinat i la carn endolcida. 
L'olor de romaní ho aclaria una mica tot, 
però feia pensar en les cuixes de les noies 
i en el borríssol de les galtes...
Un dia Pere Brincs comparegué a la vinya 
amb una escopetota de pistó al muscle. Un 
perdiguer malenconiós, vell i pansit, el 
seguia. Quan el gos veia una papallona o 
una llagosta, s'aturava en sec i mirava de 
reüll el seu amo. Després, ensumava, 
s'espolsava les orelles amb un cop de cap, 
feia un saltiró per agafar la bestiola. Les 
cames, però, li feien figa. Queia sovint 
d'esquena i es posava a somicar. Després, 
amb els ulls perduts i humits, seguia el vol 
de la papallona i reprenia el camí, atuït, 
coixejant.
Aparentment, Pere Brincs s'armà i 
mantingué el gos per anar a cacera; en 
realitat, però, comprà l'escopeta per fer por 
als carrabiners que li pispaven els raïms. 
El gos servia per a tapar el forat. La cacera 
no era feta per a ell: li agradava massa 
d'anar sobre segur i el fum de la pólvora 
no li deia res.
Quan els carrabiners se n'assabentaren no 
s'acostaren més a la vinya. Això l'entristí;
— I ara, de què em servirà l'escopeta? — 



digué preocupat.
La guardava en un racó de la barraca, al 
punt de dalt, ben neta, amb la canana 
plena al costat. Cansat de veure-la tan ben 
penjada, decidí donar veus per vendre-la. i 
mentrestant s'encarà amb el gos per des-
prendre-se'n. Com que sentia, però, una 
certa afecció per l'animal, es trobà que 
volia i dolia. El trobà ajagut sota la figuera, 
ensopit i vagarós, amb l'ull perdut darrere 
el vol d'una mosca.
—Aquest gos —digué— sembla que li 
deuen i no el paguen.
—Pobret, tan vell i trist!— pensà per l'altre
cantó.
Digué un apesarat: —Què farem, "Lleó" 
?— que era una vera manifestació del seu 
estat d'ànim dubitatiu i indeterminat.
El "Lleó", sense moure's, se'l mirà de dalt a 
baix, contragué una mica el llavi, tornà a 
ensopir-se i a l'hora de marxar anà seguint 
el seu amo.
Tot el camí fou una baralla entre l'egoisme 
i la compassió. Ara se'l mirava amb els ulls 
de través; ara li donava una mirada 
d'entendriment. Tan aviat es deia: "Aquest 
gos no t'agrada gens", com un "pobre 
Lleó!" desolat. El gos feia el seu camí 
sense fer cas de res, resignat, absent. Un 
moment la mala bava se l'emportà i digué 
amb les dents estretes, una mica, però, 
vermell de la vergonya:
—"Lleó", ets una mala bèstia; t'hauré de 
fer marxar a cops de rocs.
Arribats a la cruïlla dels camins, el gos 
s'aturà, de sobte, a quatre passes de 
l'amo. Se'l mirà, féu amb el cap i els ulls 
ben oberts una petita reverència i prengué 
el camí de l'esquerra. Brincs havia de 
prendre l'altre. El cor li féu un salt... Veié 
com s'allunyava, tris-tras, tris-tras, camí 
avall. Li va sortir un crit de la boca: "Lleó!". 
El gos, sense girar-se, continuà marxant. I 
no el veié mai més.
El fet l'aclaparà.
—Pobre "Lleó", qui sap on és! —deia 
passant-se la mà pel clatell.
Totes aquestes escenes lamentables el 
posaren una mica davant d'ell mateix; i 
entre això, els raïms pispats, la compra de 
l'escopeta i tot plegat, li agafà una ràbia 
furiosa contra els carrabiners. No els havia 
pogut veure mai; ara el treien de mare. 
L'odi se li aguditzà quan li digué un 
bromista, a la barberia, que si no hi hagués 
carrabiners no hi hauria contraban. De 

vegades, de la porta de la barraca estant 
en veia pujar un costa amunt, amb l'arma i 
la capa, cercant cargols o espàrrecs. No 
es podia aguantar. Feia trompa amb les 
mans.
—Mal p...!— cridava desesperat.
El crit es perdia dolçament pel mar i per les 
pinedes. Encara no havia acabat de cridar 
que ja tenia una engruna de por al cor. 
Però una altra glopada de força li pujava al 
cap i tornava a cridar, reculant amb una 
mica de tremolor als genolls. I així, cridant i 
reculant, acabava per tancar-se a la 
barraca.
—Val més que no surtis de mare!— es 
deia acostant-se a la finestra per veure el 
que passava.
El carrabiner qui sap on era.
Els dies de pluja es quedava a redós. Feia 
un bon foc de garbons i amb unes cartes 
espesses feia solitaris mig endormiscat. 
De tant en tant, amb el paraigua, sortia a 
fora. Mirava el temps i, fent el comentari, 
donava el tomb de la casa. La xemeneia 
fumava per tots quatre vents. Les 
glopades, el torterol de fum, a dins del qual 
les gotes de pluja lluïen com trossos de vi-
dre, el deixaven bocabadat.
Després, cap al tard, es calçava els 
esclops, tancava la barraca —les gallines 
ja eren a joc— i enfilava la costa sota d'un 
gran paraigua, a sobre del qual les 
gotasses dels arbres botien 
estentòriament.
Mentre pujava, sovint, la imaginació se 
l'emportava. Era l'hora del què farem i del 
què direm. Feia castells, i la vinya li 
semblava més ampla i més llarga. Altres 
vegades agafava un aire de desmenjat i no 
li agradava res. Els pins molls eren d'un 
verd obscur, les argelagues regalimaven, 
la terra feia olor de mort.
A dalt del coll, reposava, assegut en una 
pedra. Es veia tot el panorama entre dues 
llums i se'l veia seure com una ombra. 
Després reprenia la marxa. Un dia, s'alçà 
del pedrís, es va sentir un sospir i va sortir, 
sobre la mar, una lluna com un formatge.



L'EMPORDA
Jacint Verdaguer

Vegí a plaer aquella immensa plana
que no podent los homes escombrar,
se'n cuida cada hivern la tramuntana
asserrerant la sorra vers la mar.

Dels Pirineus vegi la capçalera,
per damunt d'ells sortint lo Canigó,
com tità que s'aboca a una barrera
per veure eix pla germà del Rosselló.

Obirí a Bellaguarda, fortalesa
que vora el coll de Panissars vetllant,
oh greu dolor!, abriga, amb la francesa 
bandera, el trofeu de Pere el Gran.

Vegi el golf aon Roses i Empúries
decrèpites banyant-se en sa vellor,
veuen passar onades i centúries,
cap d'elles, ai!, tornat-los sa grandor:

ni els grecs llaüts que amb ales de gavina
vingueren en ses costes a niar
ni la gent líbia, ròdia, ni llatina
que s'hi abocaren com los rius al mar.

Veig, més humils, les aigües on Banyoles 
s'emmiralla pensant amb sant Emer,
que matà el drac de les badantes goles
que feia als nois de fossa i de fosser.

Besalú me parlà de Tallaferro
mostrant-nie ses ruïnes que se'n van, 
Maçanet m'ensenyà lo pal de ferro
que un dia fou Mangala de Roland.

Des de l'humil montícul on s'arrapa,
Peralada em parlà de Muntaner:
d'Hanníbal les Escales, i del papa
sant Damas gloriós, Argelaguer.

Ho volta tot un cercle de muntanyes
del cor de cada una eixint-ne un riu,

que va a dir a eixos pobles i campanyes 
l'amor que els té lo Pirineu altiu.

La serra on seu lo monestir de Roda
encaixa amb lo Neulós en Requesens, 
Requesens amb lo puig de Bassegoda
del Pirineu antemural immens.

Lo Montagut sa ermita als núvols puja; 
quan a l'hivern s'abriga com un vell,
fa dir als de Banyoles: «Tindrem pluja,
puix la Mare de Déu porta mantell.»

Los puigs del Mont i els Àngels a la serra 
de Rocacorba allarguen les arrels,
d'Olot, Garrotxa i Empordà a la terra,
a camps i rius i mars parlant dels cels.

Per tancar la Bisbal en sa rodona
les Gavarres s'aixequen com un mur,
des de la riba on s'assegué Girona
fins als turons on s'enfilà Begur.

Darrere aquells turons Roger de Llúria 
prengué cent naus rompent-ne la meitat,
i el mar davant son rei perdent la fúria,
li besà els peus com un lleó domat.

Com minyó de bracet amb dues nines
les tres muntanyes del rocós Montgrí 
creguí veure acostar a ses veïnes
per cloure bé lo rotllo gegantí.

Sentí en la mar l'orquesta de les ones 
responent amb rogall al vent del nord,
que en la pineda rondinant a estones
los arbres romp quan vol que sonen fort.

Una gran plaça me semblà eixa plana, 
eixos turons un cercle de gegants,
que per ballar una gentil sardana
van allargant-se com amics les mans.



En el primer pis, altra vegada aquella imma-
culada blancor de parets, aquella netedat de 
paviments, aquella elegant pobresa francis-
cana. El refectori era espaiós. Comunicava 
amb la cuina per una trapa i un ascensor 
mogut a mà. Les cel·les donaven a un llarg 
passadís d'ombra clara i, en obrir-les, saltava 
als ulls l'enlluernament del sol que tot el   matí 
les banyava amb el seu fluid d'or impalpable i 
cristal·lí. Miraven cap a llevant, cap a la costa 
brava. Cada una tenia la seva finestra, el seu 
llitet, una taula, un parell de cadires de balca, 
un Sant Crist de paret, un penja-robes i un 
prestatge amb una dotzena de llibres.  Eren 
tan petites, que no hi cabia res més. Els frares 
havien de rentar-se en unes grans piques, de 
pedra que hi havia al fons del corredor.

El visitant no va trobar-hi sinó senyals edifi-
cants; ací, uns cilicis que indicaven habituds 
de penitència: allà un Sant Crist de paret 
amorosament engalanat amb violes bosca-
nes o amb brots, de xuclamel o romaní. 
Flaires de bon cristià.  Però... anem veient, i I 
aquella escala? On menava? El Guardià 
sacsejà les espatlles i brandà el cap, amb aire 
de carregar-se de paciència. "Pugeu, si us 
plau."

Menava a un segon pis, en tot semblant al 
primer, però ja sota teulada.

En arribar a dalt, el pare Armengol féu un surt i 
s'aturà. D'una de les cel·les tancades, allà a 
l'extrem del passadís, eixia una bonior estran-
ya, sordament baladrera, com un llunyà 

LES COSES BENIGNES
(fragment)

Joaquim Ruyra

dringar de cascavellades.

-  Què és aquest soroll?

- No res. Allà hi ha la cel·la del pare Sadurní de 
Croïlles, un gran amic dels ocells.

-  Com?  Són ocells els que mouen aquest 
xivarri? — féu el Provincial. 

I no esperà resposta. Va precipitar-se a grans  
passos cap a la sorollosa cel·la, va trucar i, 
així que sentí l'"ave" del que  l'ocupava,   girà  
el  baldelló  i entrà, deixant al defora el pare 
Guardià, que encara era un bon tros enrere. 
En voleu, d'ocells! N'hi havia per tots els 
tocoms que podien servir-los de reposador; 
n'hi  havia  d' afilerats pels llistons; n'hi havia 
d'apomellats als caps cimers de tots els 
barrots verticals;  i n'hi havia  (cas  inaudit!) 
d'aflotonats, formant molsudes xarreteres, 
sobre les espatlles  d'un frare que, assegut 
vora una taula en contemplava uns quants 
més que s'hi passejaven pel damunt, i saltiro-
nant, anaven a enfilar-se-li als dits. Refilaven, 
xarnegaven o xerrotejaven  alhora, cadascun 
pel seu vent; i eixordaven l'aire.

Alarmats, però, pel soroll de la porta, emmudi-
ren de sobte, i, com fulles cadents que el vent 
s'enduu en una mateixa direcció, s'anaren 
assolant a redós del frare assegut, mentre el 
Provincial s'exclamava i esvalotava dient: 

-On s'és vist això! Què tant d'ocells! ¿Així 
abuseu de la condescendència dels vostres 
superiors? Som dins la cel·la d'un ministre de 
Déu o dins una gàbia? I què sou vós mateix: 
un frare de Sant Francesc o un ocellaire?



— Perdó, perdó! — borbollejà l'incre-
pat, llevant-se dempeus i fent una gran
reverència—.  Sí, sí...   Certament!  Té raó la 
vostra paternitat. Oh !... Oh ! — i, obrint la 
finestra de bat  a bat,  cridà dolçament, amb 
veu angoixosa —: Marxeu, petits, marxeu!

L'ocellada s'alçà compacta com un torb, 
embocà la finestra, aombrant-la un moment, i 
s'allunyà per l'airecel. Tot seguit, l'atracallat 
frare va llançar-se als peus del seu reptador i, 
després de besar-li la mà, va dir-li, amb la 
humilitat d'un infant:

— Perdoneu-me, pare! No us disgustaré més. 
Jo no creia disgustar ningú. Perdoneu-me!

— Està bé!... Però jo... no demanava tant — 
féu el pare Armengol desarmat per aquella 
submissió tan incondicional i compungida—.   
Ja  comprendreu, fill meu, que no puc tolerar 
els abusos. L'ús... és altra cosa. No, jo no 
exigia   que   aviéssiu   tots   els   vostres 
ocells. Us haveu precipitat. Podíeu haver-ne 
retingut uns quants: tres... quatre... mitja 
dotzena, els més bonics, els més ensinistrats. 
No hi  hauria tingut res a dir. M'heu afligit amb 
la vostra precipitació. Quina llàstima! Quin 
greu que em sap!

— Ah! No n'estigueu apesarat, bondadós 
pare. Volent-ho vós, ells torna-ran, i triareu els 
que més us agradin. És la cosa més fàcil 
d'aquest món. Veureu:  aparteu-vos,  si  us  
plau,  allà, al fons, al costat del meu llit, per no 
espantar-los. 

Aleshores el Provincial s'adonà que el llit 
d'aquell frare consistia en una post estesa 
sobre socons, amb un buscall per coixí. El cor 
li féu un salt. Va arrambar-se a la paret i 
esguardà. El seu circumstancial company, 
dret al davant de la finestra, apel·lava els moi-

xons: —Petits, petits!... Veniu, veniu!... Seria 
un orat? Es figurava de bona fe que, un cop 
lliberts, amb sols cridar-los tornarien? Si no es 
refiava d'altres enginys... I no, semblava que 
no. El crit anava sonant repetidament. — 
Petits, petits!... Veniu, veniu, veniu!...

De sobte una ombra eclipsà la solellada. Eren 
els moixons. Havien comparegut i passaven a 
voladúria per davant de la finestra. Al principi, 
recelosos, temorencs, no gosant entrar, 
romangueren una estona revolant a curta 
distància; però atrets per l'insistent reclam del 
frare, se li atansaren fent l'aleta com un esbart 
de papallones entorn d'un ram, i acabaren per 
abatre's al llarg dels seus braços estesos, con-
vertint-los-hi en branques florides. Aleshores 
ell va girar-se a poc a poc, carregat amb tot 
aquell bé de Déu de gemmes vives.

Era un home ossut i magre, tan colrat que, en 
la seva cara, de color de tabac, clarejaven 
amb gran contrast els ulls, blavissos, i els 
cabells, celles, pestanyes i barba, d'un ros 
pàl·lid. El sol que, en aquells moments el feria 
per darrera, li ablamava a l'encontorn les 
rossors de la testa, voltant-la-hi d'una gloriola. 
El pare Provincial cregué tenir al davant seu el 
patriarca Sant Francesc o una vivent imatge 
seva.

— Oh! Oh! — exclamà amb admiratiu entu-
siasme—. Ja que aquesta esplèndida com-
panyia us ve del cel i al cel se'n torna al 
manament vostre, no seré pas jo qui us en 
privarà. Acobleu tants d'ocells com vulgueu. 
No hi poso cap límit — I, amb els ulls enai-
guats de llàgrimes, tot caminant de reculons 
cap a la porta i fent una reverència, afegí—: 
Tingueu-me present en les vostres oracions. 
Sóc el pare Armengol de Juneda, servidor 




