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Des de la comarca del Bages (El cor de Catalunya, allà on hi ha Montserrat). Retrobar
en Gentil Puig per la comarca del Bages vol dir, també, parlar del Centre Cultural Català
del Vallespir que vaig descobrir a Perpinyà, Capital de la Cultura Catalana 2008, durant
la sessió dels premis Recercat. Com sigui que em fa arribar els darrers exemplars de
Vallespir no puc sinó felicitar la feina realitzada. Vallespir sempre m’ha semblat una
publicació cultural extraordinària i la tasca que fa de difusió i de recerca mereix tots els
elogis. Sembla, però, que la seva edició sigui gairebé una proesa. I amb tot, fullejo el
número 9, des de Papasseit a Tàpies, passant per la història del moviment obrer al
Vallespir, l’entrevista a Matilde Mach o la contraportada amb l’Auca d’en Vilamala. A tot
arreu hi reconec una qualitat inhabitual! Enhorabona, doncs, amics per la feina que
esteu fent i, sobretot, coratge per tota la que fareu encara!
Ramon Fontdevila, ex-director general de Cultura Popular de la Generalitat de
Catalunya. Professor de català a Manresa.

Des del Vallespir. Una vegada més, vaig llegir la revista «Vallespir», en aquest cas en el
seu núm. 9, amb delectació. Entre d’altres, la poesia de Joan Salvat Papasseit, i també la
de l’arlesenc Sargatal, els homenatges a Tàpies i a D.A. Vargas, les visites a Tellet i
Palaldà, així com als «Quercorbs» d’Argelers i Arles, són per a mi fonts de descoberta i
enriquiment. En quant a la notícia del Canigó re-catalanitzat, la considero com a positi-
va, cal saludar la iniciativa de les autoritats del Llenguadoc-Rosselló, així com la decisió
del govern francès. Ara bé, la classificació del Canigó com a «Grand site de France» m’ha
fet somriure: no us sembla paradoxal i divertit de restituir la ortografia catalana a la nos-
tra muntanya tot inclouent-la amb tots els honors en l’àmbit de l’estat francès ? Cal dir
que també em fa somriure el fet que els tres «Grands sites de France» actuals siguin mig
italians pel que fa als dos primers (el «Mont-Blanc» i la «vallée de Clarée») i català pel
que fa al tercer. En canvi, no m’haguès incomodat que siguessin qualificats com «grands
sites alpestres ou pyrénééns». Estic convençut que els paratges grandiosos no necessi-
ten premis ni guardons per a il·luminar-nos de llur bellesa.
Marcel Pons. President de l’Escola de Català de Ceret.

Des de Barcelona. Voldria expressar la meva estima per la revista Vallespir. Ser l’única
publicació d’aquestes característiques  a la Catalunya Nord comporta, sens dubte, una
gran dosi de responsabilitat. Només el fet de sortir al carrer ja és un mèrit, però fer-ho
amb la qualitat de disseny i de continguts que aporteu em sembla que mereix una doble
felicitació. La revista Vallespir ha esdevingut una eina imprescindible perquè  una bona
part dels ciutadans del vostre entorn estiguin degudament informats i perquè s’hi vegin
reflectits. Però és interessant per a aquelles persones que des d’altres contrades estem
amatents a l’aprofundiment de la nostra cultura arreu del territori. Gràcies a vosaltres
hem descobert autors i paisatges, artistes i costums, i al capdavall hem conegut una
mica més el nostre patrimoni comú. Personalment, i sense desmerèixer cap aportació,
m’ha interessat molt l’article d’Andreu Balent que comenta del Diccionari Maitron
sobre el moviment obrer al Vallespir, una obra útil i per a mi, totalment desconeguda.
Difondre la lluita pels drets i les llibertats del món del treball, això és entendre com ha
costat d’aconseguir el que tenim i que, en part, estem perdent. Sense consciència del
passat, comprenem menys el present i dissenyem pitjor el futur, per a una societat millor
i per a persones més felices. Gràcies, revista  Vallespir.
Rosa M. Puig-Serra. Àrea de Cultura UGT de Catalunya

Des de Perpinyà. La creació, a tots nivells, però especialment la creació literària, la
capacitat dels homes i dones d'un territori, d'escriure sobre la seva realitat o des de la
seva realitat, són mostres de la vitalitat cultural d'un país. Crec que no hi ha res de
millor que una revista, per donar la veu a aquests creadors, als d'ara i als d'ahir. Res de
millor que una revista per divulgar els estudis locals de la seva realitat al llarg de la his-
tòria i això en tots els àmbits. Vallespir és una revista que federa esforços i dóna la veu
als actors culturals de la comarca. Tot això i més, és Vallespir, una revista de la qual cal-
dria seguir l'exemple arreu de les comarques del nostre país.
Joana Serra. La llibreria de Perpinyà.

Correu del lectorRevista Cultural i Literària



Correu del Lector:
J. Serra, R. Fontdevila, R. Puig-Serra, M. Pons

Paraules del director:
10 números de la revista Vallespir i
Any d’homenatge a Salvador Espriu

LITERATURA I POESIA

“El caminant i el mur” i “La Pell de Brau”
per Salvador Espriu

“Vallespir i Any Espriu”
per Gentil Puig

“L’agulla del destí”
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Miquel Barceló al Museu d’Art Modern de Ceret
per Nathalie Gallissot

Gustau Violet, escultor
per M-P Barba-Cufí

Festival de música a la Catalunya romànica
per Enric Loreto

CULTURES D’ARREU DEL MÓN

La Bretanya i el seu futur
per Gentil Puig

L’Auca de Salvador Espriu

Vallespir 10 3

Hivern 2014

2

5

6

8

9

10

12

14

16

19

22

23

26

24

29

32

SUMARI

6

14

19

28

28



4 Vallespir 10

Trabucaire Editions
2 c/ Jouy d’Arnaud
F-66140- Canet

tél/fax: 04.68.73.17.66
Emtrepôt: 11 rue Traverse de Pia -BP 4106-

66043 Perpinyà Cedex
04.68.61.02.82

e-mail: trabucaire@wanadoo.fr
Site internet: www.trabucaire.com

Ronda Rector Arolas, 4 “La Cate”
17600 FIGUERES

www.altemporda.omnium.cat
altemporda@omnium.cat

1, Carrer de la Fusteria
F-66000 PERPINYÀ - França
Tel. 00 33 468 35 17 14
Fax 00 33 468 35 29 34

e-mail: casaperpinya@gencat.net

Escolteu-nos al 100.8 FM  
46, carrer dls Agustins - 66000 PERPINYÀ

radio@arrels.net

Georges GUISSET
5, rue porte d’Espagne
66230 PRATS DE MOLLÓ-LA PRESTE
Tél: 04 68 39 70 40 
Fax 04 68 39 79 16

Librairie - Papeterie
Sant Jordi

  
  

Subscriure’s a la revista Vallespir és molt fàcil.
Cal dirigir-vos a: CENTRE CULTURAL CATALÀ DEL VALLESPIR
1- Podeu trucar al número 00.33.468.87.60.90, des de Catalunya / 04. 68.87.60.90 des de França
2- Escriure a l’adreça electrònica: g.puig-moreno@wanadoo.fr
3- Adreçar-vos al CCCV, Carrer Pere Camo, 2 - 66400 CERET- Vallespir-

Plaça Joan Payrà, 7 - 66000 PERPINYÀ
Tel: (00 33) 4 68 34 33 74 

e-mail: lallibreriaperpinya@gmail.com
www.llibreriacatalana.com

Generalitat de Catalunya
Casa de Perpinyà

NOTA DE LECTURA:

Óscar Jané & Xavier Serra: Ultralocalisme. D’allò local a l’universal.
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presentar un jove escriptor, J. Riart, que ens
ofereix un primer text seu “Mimi”, que segur
encantarà la gent del Vallespir. L’escriptor
Joan Tocabens, que viu al Pertús, damunt
mateix de la ratlla, ens ofereix un text singu-
lar inspirat de la història, la vida i la lluita
dels Angelets.

Vallespir 10 presenta, com sempre, temes his-
tòrics com l’epopeia del Castell de Mont-
ferrer contada per l’Enric Loreto d’Arles, i un
estudi de l‘escriptor Lluís Mirò Solà, veí de
Cortsaví sobre els trabucaires. El filòleg Joan
Escudero ens presenta un tema de llengua a
propòsit dels diccionaris de Renat Botet de
Ceret, al qual retem també homenatge per la
seva incansable feina de filòleg rossellonès. 

A la secció Art, comptem amb la presentació
de l’admirable exposició d’escultura “Terra
Ignis” de l’artista mallorquí Miquel Barceló,
per la senyora Nathalie Galisseau, directora
del Museu d’Art Modern de Ceret. Presentem
també un altre escultor de les nostres con-
trades, Gustau Violet. La Música és present
amb la descripció del programa del Festival
de Música a la Catalunya Romànica per
Carles Greiveldinger-Winling i Enric Loreto.

No hi falta tampoc l’expressió de la nostra
solidaritat i obertura al món, amb aquella
cultura germana que és, en aquest cas, la de
la Bretanya. Molts catalans la visiten i l’apre-
cien, potser sense descobrir tot allò que ens
uneix per damunt les diferències. Ells, atlàn-
tics i cèltics, i nosaltres, mediterranis i lla-
tins. Però, per sobre de tot, amb un futur
comú, a inventar i a compartir junts.

Acabem com sempre la nostra contraporta-
da amb una auca dedicada a Salvador Espriu
realitzada per l’amic Joan Vilamala, de
Manresa. Aquesta auca ajudarà a entendre
millor l’obra i la vida de Salvador Espriu per
als nostres alumnes de les fileres bilingües
de les escoles i col·legis del Vallespir, i tots
els seus habitants.

Bona lectura a totes i tots, enhorabona i
bona voladura a Vallespir 10 !

Finalment, d’ençà de la reaparició de Vallespir
núm. 1, de 2005 (3ra època), hem arribat al
número 10 de la nostra estimada publicació
Vallespir. I ho hem aconseguit, a despit de
dificultats de tota mena, però també amb
alguns encerts i certes alegries. En aquesta
ocasió, el consell de redacció de la revista ha
desitjat esmerçar un esforç especial en la
seva presentació gràfica i el seu contingut
literari i cultural. Expliquem-nos.

Com que enguany, 2013, és l’any aniversari
del naixement del gran poeta Salvador
Espriu, nosaltres també, des d’aquest nostre
petit racó del país, amagat entre dues serra-
lades, hem volgut retre-li un homenatge
humil i fervorós. Sabem del gran home i del
paper que va complir Espriu durant la llarga
nit del franquisme. La seva veu era l’expres-
sió de tots aquells exiliats interns infinits. Era
la paraula clara i nítida de tots els sense veu,
que va inspirar cantants i noves generacions
de futurs ciutadans catalans. 

Sabem que enguany moltes institucions ofi-
cials catalanes i nombroses associacions de
cultura popular l’han homenatjat, amb actes
il·lustres i diversos, arreu de Catalunya, per
aquest motiu nosaltres també hem volgut
ajuntar la nostra pròpia veu a l’unison de totes
aquelles altres veus agermanades en el record. 

Presentem en aquest número uns poemes de
Salvador Espriu molt coneguts pels catalans
que van ser com manifestos de dignitat huma-
na i que, potser, alguns vallespirencs o nord-
catalans ignoraven perquè ells, per sort, no
patien de la privació de les llibertats elementals.
Presentem un poema dedicat al poeta
Salvador Espriu. D’altres poemes de Carme
Pagès fan sentir la veu germana i estimada
de l’Alt Empordà.. Tenim també el goig de

PARAULES DEL
DIRECTOR
Gentil Puig-Moreno



Salvador Espriu i Castelló va nèixer a Santa Coloma de

Farners (comarca de La Selva) el 10 de juliol de 1913 i

va morir a Barcelona el 22 de febrer de 1985. Fou un

gran poeta català, dramaturg i novel·lista renovador.

De la producció literària d’Espriu cal destacar els lli-

bres de poemes El cementiri de Sinera, El caminant i

el mur, i La pell de brau, l’obra sens dubte més cone-

guda, en la qual dóna la seva visió històrica, moral i

social. A la seva obra poètica, d’estil modernista,

Espriu crea un món propi, “Sinera”, que és l’ana-

grama d’Arenys de Mar, on va viure durant anys. Més

tard va escriure Una altra Fedra, si us plau, a petició de la

gran actriu catalana Núria Espert. Els seus poemes cantats

per Raimon van contribuir a difondre la seva obra durant els

anys 60. L’any 1963 es va publicar la seva Obra Poètica, recull

de tots els seus llibres de poemes on apareix el Llibre de Sinera.

Al llarg dels anys 60 Espriu esdevé un símbol de les reivindicacions

del poble català i va ser considerat la veu i el poeta del poble. Sempre era solidari de

totes les lluites del seu país, fins i tot en els moments més arriscats, com la Caputxinada del

9 de març de 1966. Els darrers anys del franquisme van coincidir amb els de la seva màxima

popularitat. L’any 1972 rebé el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

LITERATURA i POESIA

[XXX]

Diversos són els homes i diverses les parles, 
i han convingut molts noms a un sol amor. 
La vella i fràgil plata esdevé tarda 
parada en la claror damunt els camps. 
La terra, amb paranys de mil fines orelles, 
ha captivat els ocells de les cançons de l’aire. 
Sí, comprèn-la i fes-la teva, també, 
des de les oliveres, 
l’alta i senzilla veritat de la presa veu del vent: 
“Diverses són les parles i diversos els homes, 
i convindran molts noms a un sol amor.” 

[XLVI] 

A vegades és necessari i forçós 
que un home mori per un poble, 
però mai no ha de morir tot un poble 
per un home sol: 
recorda sempre això, Sepharad. 
Fes que siguin segurs els ponts del diàleg 
i mira de comprendre i estimar 
les raons i les parles diverses dels teus fills. 
Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats 
i l’aire passi com una estesa mà 
suau i molt benigna damunt els amples camps. 
Que Sepharad visqui eternament 
en l’ordre i en la pau, en el treball, 
en la difícil i merescuda 
llibertat. 

La pell de brau, 1960

6 Vallespir 10
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Bevíem a glops 
aspres vins de burla 
el meu poble i jo. 
Escoltàvem forts 
arguments del sabre 
el meu poble i jo. 
Una tal lliçó 
hem hagut d’entendre 
el meu poble i jo. 
La mateixa sort 
ens uní per sempre: 
el meu poble i jo. 
Senyor, servidor? 
Som indestriables 
el meu poble i jo. 
Tenim la raó 
contra bords i lladres 
el meu poble i jo. 
Salvàvem els mots 
de la nostra llengua 
el meu poble i jo. 
A baixar graons 
de dol apreníem 
el meu poble i jo. 
Davallats al pou, 
esguardem enlaire 
el meu poble i jo. 
Ens alcem tots dos 
en encesa espera, 
el meu poble i jo. 

INICI DE CÀNTIC EN EL TEMPLE 
A Raimon, amb el meu agraït aplaudiment. 
Homenatge a Salvat-Papasseit. 

Ara digueu: “La ginesta floreix, 
arreu als camps hi ha vermell de roselles. 
Amb nova falç comencem a segar 
el blat madur i, amb ell, les males herbes.” 
Ah, joves llavis desclosos després 
de la foscor, si sabíeu com l’alba 
ens ha trigat, com és llarg d’esperar 
un alçament de llum en la tenebra! 
Però hem viscut per salvar-vos els mots, 
per retornar-vos el nom de cada cosa, 
perquè seguíssiu el recte camí 
d’accés al ple domini de la terra. 
Vàrem mirar ben al lluny del desert, 
davallàvem al fons del nostre somni. 
Cisternes seques esdevenen cims 
pujats per esglaons de lentes hores. 
Ara digueu: “Nosaltres escoltem 
les veus del vent per l’alta mar d’espigues.” 
Ara digueu: “Ens mantindrem fidels 
per sempre més al servei d’aquest poble.” 

A la
memòria de

Pompeu Fabra,
Mestre de tots. 
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El caminant i el mur, 1954
ASSAIG DE CÀNTIC EN EL TEMPLE 

Oh, que cansat estic de la meva 
covarda, vella, tan salvatge terra, 
i com m’agradaria d’allunyar-me’n, 
nord enllà, 
on diuen que la gent és neta 
i noble, culta, rica, lliure, 
desvetllada i feliç! 
Aleshores, a la congregació, els germans dirien 
desaprovant: “Com l’ocell que deixa el niu, 
així l’home que se’n va del seu indret”, 
mentre jo, ja ben lluny, em riuria 
de la llei i de l’antiga saviesa 
d’aquest meu àrid poble. 
Però no he de seguir mai el meu somni 
i em quedaré aquí fins a la mort. 
Car sóc també molt covard i salvatge 
i estimo a més amb un 
desesperat dolor 
aquesta meva pobra, 
bruta, trista, dissortada pàtria. 
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LITERATURA i POESIA

2013, 
centenari del naixement de Salvador Espriu,

Vallespir,
petit racó de país, celebra també l’Any Espriu,

Poeta, dramaturg, novel·lista, inspirat
«Cementiri de Sinera» i «El caminant i el mur»

Ofereix una visió moral de la vella i cansada Ibèria
Sinera anagrama d’Arenys, món somniat

Record del «Cimetière marin» de Paul Valéry 
Atalaia sobre la Mediterrània i el simbolisme

«Ariadna al laberint grotesc» record d’un món absurd 

1939, 
Espriu glaçat, veu la mort de Catalunya 

Tropes feixistes entren a la ciutat dels contes
«Antigona» lluita entre ibèrics enemics

Fidel al català amb «Primera història d’Ester»
1946,

escriu «Cementiri de Sinera»
Pensaments i meditacions tot esperant Tanatos

«La història d’Esther», trist record de tribus jueves, 
L’heroïna salva el poble de la tirania 

«La pell de brau» Catalunya sota el jou franquista
Resistència, la veu del poble dignificada

1966, 
Caputxinada, manifest contra la tortura

1972, 
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes

Santa Coloma de Farners, 1913 - Barcelona, 1985

per Gentil Puig

1981,
«Les roques i el el blau» com déus eixits del mar

1985, 
el nostre insigne poeta mor un 22 de febrer.

SALVADOR
ESPRIU
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VALLESPIR
Amb l’Empordà, la Garrotxa 
el Ripollès, el Conflent 
i el Rosselló, fa sardana  
la bella comarca de nissaga
catalana. Així ho proclamen
els seus castells!

Vallespir, paratges amb cos i ànima
enllaçats a progènies nostrades.
Des del vescomte de Castellnou,
prohom de l’Edat Mitjana, 
segueixes sent de Catalunya,
lleial germana.

El fluir de la vida et ve del Tec,
que passa serpentejant, d’est a oest,
per tes entranyes, curull d’aigües
pirinenques  brotades en altes
muntanyes, quan el compàs del
temps toca a desglaç.

Vallespir! Territori esplèndid, de
persones nobles, on no hi ha
res ni de migrat, ni de vulgar.

SOTA L’ALBERA
Sota mateix de l’Albera

es veu calitja de mar.
Les vinyes, les oliveres,

n’han près el to platejat.

Tramuntaneja...

Suaument, la plana es mostra
espleta de fruits, de gra;

lluen suors de pagesos
que han premut el terrossar.

Empordaneja...

De colors dolça romança
I de sons ets festival.

ets marc de les moltes rauxes
dels qui som pe tu tocats.

per Carme Pagès

Baixant de Fraussa, al cim del Mas Diví.
Foto de teresa Sinyol
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LITERATURA i POESIA

Ets una nina.
El teu nom és Marie.
Tens vuit anys passats però et diuen Mimi i respones a
aquest nom petit.
No ets la primera nina a néixer a aquesta casa.
De qui retires més?
El teu pare és home valent.
El teu pare, com tu, neix a la vall fonda, al peu del mun-
tanyam, allà on la broma baixa plovineja quan el cel
s’enc’uquissa i on el fred t’arrecera quan fa mal temps.
A l’hivern, t’hi baixa unes d’aquelles xarrampinades! Un
golet de vent és a punt de te fer caure davant de l’escala fora-
na. A casa, són vespilles de neu que toquen els vidres de les
finestres. Cauen nissos. “Neu rodona, d’altra en dóna”
I el torb maleït que s’aixeca a les crestes, allà dalt,
per’mont! Malitsigui! T’hi fot una fred que pela! Que si
hi vas, té, te quedes gelada com un pintre. Txa!...
Però, per ara, ets a mitjan octubre. La tardor comença.
La tardor… Quan gotes d’or roent cauen del cel blau i
colen profundament en la negror dels boscos. Fa brotar
claps groguencs, d’ací d’allà, taca les fulles  d’un color
rogenc i res més no verdeja dels arbres i de les herbes.
És encara el temps  entre dos móns, saps. El gran fred
no és aquí, encara. Aquí vius amb els teus pares i els
teus avis al mas. Viuen en un replec de la muntanya.
Els germans del teu pare s’estan per avall. Les terres
del mas són massa petites per a fer viure tothom. Se
n’han d’anar entocom1, més. I així fan. L’un d’ells2, en
Cosme, se fa trespuntaire dins un vilatge d’una altra
vall3. Fabrica espardenyes i la seva dona, la Françoise,
que és de Prats també, fa de sastressa. Se compren una
màquina de cóser, amb la pedala que baixa que puja
que fa rodar la roda que fa moure l’agulla. Com més
prémes la pedala, més l’agulla pica a tota pressa, més
pica, més pica, més pica i rutlla, rutlla, rutlla, no para,
no para, no para i tens el peu que salta i la cama que
balla, balla, balla, 
Com t’agrada això quan te deixen fer... 
I toques la màquina. No para, no para, no para...
Te criden! T’arrestes.
La Singer... Ve de lluny, diu l’oncle. Tant lluny com l’on-
cle Zidrú que envia postals d’Àfrica4? Sembla  màgica.

I mira quin nom tant bonic. Coneixes pas dingú que es
digui aixís cap aquí...
Dorms a la teva cambreta, damunt de l’estable dels
bous, Llauret i Caulet, i de les vaques i sents l’escalfor,
el ferum ni en fas cas, de les bèsties que puja a travès
del terra de fusta.
És la nit. T’aixeques del llit. Tot és fosc.
No pots fer servir cap llum. No n’hi ha.
Així, d’esma, tens el costum, t’orientes a les palpentes
dins la teva cambreta tota freda. Passa una estoneta. I te
tornes ficar al llit. Bona nit.
Al dematí, hages la pinta i pentines els teus llargs
cabells negres.
Vestida, surts de la teva cambra. Poses el peu sobre el
primer graó de l’escala de fusta. Ets a punt per anar al
menjador. Vas baixant i la fusta ganyida. Com sempre.
Petoneges els pares i els avis, i després d’haver esmor-
zat, obres la porta del mas. Baixes l’escala forana. 
A la paret, un escorpit petit, sorprès, no es belluga més.
I quan apropes la mà, com per a l’agafar, de sobte, s’amaga
entre els graons de pedra de l’escala. Això, marca
pluja5. Malament. El Punxegut Negre sempre ho diu.
Més qui en fa cas del Negret Pinçaire?
Quan escoltes les converses dels pares, parlen de
coses que no entens. Això no et mira. Però un dia,
sents la mare que diu al pare:
-La gallina vella es fa massa vella i d’ous en pon pas pus.
I ell de respondre:
-Guardem-la pel meu germà de Sant Llorenç, per a quan
vindrà, per Totsants.

Prou bé que ho endevines el que és de guardar la galli-
na per a l’oncle Cosme. Encara que l’oncle6 te l’estimis
molt, però la gallina encara més.
I encara que sapiguis bé que les gallines que no donen
més ous no serveixen per a res, és la teva gallina. La
millona de les gallines del galliner. La bona lloca. La
veus a néixer encara, la lloca teva amb les seves plomes
de foc, totes boniques i suaus ara ben quieta sus de la
palla, una bona lloca. La coneixes des de quan seu peti-
tets, fa anys i panys. És la a qui portes sempre cucs, i
engrunes, que sempre fa els ous més boniquets de
tots, que reconeixes al seu vestit de plomes, la que

MIMÍ
Conte vallespirenc
per J. Riart
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mires, “au, trico-trico, ‘spite-la!”, s’afanyar sempre a
córrer cap a tu. És Plometa, la Potagroga, l’Emplomissada,
l’Emplomallada, la Picapica, la Camacurta, la Ballarica,
la Cantamatí, la Picasempre, la fartad’ous, la Menjateca,
la Menjagranes, és així com li dius, la Ponicana, la
Ponedora, l’Embarbussada...
És pensant en tot això que un pessic t’estreny el ventre
dins dels budells, et puja al cor, et fa obrir la boca sense
que cap crit en surti, sents com gana de vomitar, bufes
fort com mai i sents que et fa pujar una llàgrima als ulls
i més d’una i la veu com una ranera. És injust. Remaleïts.
No pots dir res.
- Pobreta, pobreta... És manyaga aqueixa nina.

És aixís. Com ho fem? Com podem. Així els teus pares
decideixen. No hi pots res.   
-Què rumies, nina, ont els  amagaràs?7

Llavors, dius a la teva mare:                                             
- Mamà, si voleu aniré a cercar fulles8 pel porc 9, que fa
menester per a ell, per a fer el seu llit...
- Si vols, nina, sí. Fés a polit, triguis pas massa que tot
s’enc’uquissa...”10

De seguit, t’emportes d’amagat la Potagroga dins un
sac per si de cas la volen matar arreu. La lligues a un
cordill. I agafes un crostó de pa per l’espertinar.                                                                               
Per a anar on? Encara poc ho saps. L’amagues entocom11,
dins un indret que coneixes, sota una grossa penya, té,
això va bé, no pas la d’en Rotllan que és massa lluny,
cap a Montferrer, que el padrí te la conta i te la raconta
sempre la rondalla aquella, més belleu, si trobes una
cova d’aquelles, un cau o un amagatall... Car si la mun-
tanya és claferta de remingols i de sendes, que serpen-
tegen entre els arbres i a través del bosc, com linies que
s’entrelliguen en una teranyina invisible  pels pendents
de les muntanyes, també, de la mateixa manera, quants
passatges secrets s’amaguen en la terra negra, quantes
escletxes obertes foraden el rocam, galeries cegues,
budells buits entre les penyes, traucs de taupes, caus
de teixos, grossos i petits, tots a la mida d’un ratolí
com tu i del seu animalet?
I tot això, desconegut de tots.
Més com més rumies, penses també que no la pots
deixar tota soleta, la gallina, perquè la guilla, se te la
cruspiria en un cluc d’ull, la cloc-cloc. Enténs també
que no te pots quedar sempre amb ella, ja que has de
tornar a casa, així ho diu la mamà. La teva gent se fa
dolent sang per a tu. I sí. Però si la tornes i te l’agafen?
Les coses són complicades. I sí. Com ho fem? Com

podem...
I vet aqui’t.
Doncs, te’n vas. Raspes. 
Rap i Xuquí12 jaupen13.
- Titú, titú, titú els hi cantes. 
Els hi passes la mà a sobre. Te llepen la mà i remenen la cua. 
- Seu massa petitets per a venir amb nosaltres, els hi
dius. I és veritat.

T’escapes entre la fila dels vells castanyers gegants,
ficats a banda i banda del camí que mena al mas
Majoral. Qui els fa néixer aqueixos? Poc ho sabes.
Passes la palanca sobre la Parcigola i d’un prat  verd a
l’altre, arribes de l’altre costat, on prens el sender
remingolat per entrar dintre la castanyeda. Encara que
no sigui massa grossa, la ribera cascadeja i joguineja
entre les roques.
Sents minvar el xiuxiueig del seu gloc-gloc a mesura
que t’enfonses dins del bosc.
I ara, on aniràs?  (Per seguir…)

NOTES

1- “Ont és? El som dixat entocom. Haja-lo. Me recordi pas pus. Deu
estre entocom més...”

2- Un altre se’n va a Tuïr. D’ell en sabem pas pus ni rifa ni rafa.
3- A la casa d’en Martí Rajoler que en fa tres així quan té prou rajo-
les, que la basteix i que li compren. Hi posen la botiga de cóser a
baix a costat del qui ven fruites i llegums “ són peres de perer!”
crida ell.

4- Sant Lluís del Senegal.
5- «Uii ! diu el padrí, tinc l’ull de poll que me fa mal…” 
6- “Marà’dat’deu, cum has creixit, nina!...”
7- Què? – Les lluíses.
8- ...de faig, de castanyer... 
9- El panxacontent.
10- El cel se va tapant.
11- En algun lloc, sé pas jo, onte voleu...     
12- Els dos cans de caça. Sempre jaupen.??
13- quan veuen que se’n va. 

Dibuix de Joana Roget
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Devien ésser les set del vespre i la nit pujava de les fon-
dalades. Només els cims guardaven un serrellet de llum,
com si abans d’amagar-se el sol havia salpicat les carenes
d’un polsim daurat. El menjador de can Pito era prou
espaiós per acollir una trentena de persones. Al fons de la
sala, en la xemeneia on s’havia revifat el foc, l’enorme
perol fumejava. Els traginers es van seure entorn de les
llargues taules de roure on la Rita, la mestressa de casa i
la seva criada la Roser, havien disposat plats, culleres, for-
quilles i porrons de vi negre.
- Quan penseu marxar ? Preguntà el Tort que havia vingut
a seure’s a costat d’en Joan.
- Cap a les onze. Amb les bèsties carregades hem de
comptar entre quatre i cinc hores de trajecte, si no hem de
donar la volta per evitar les patrulles. Hauríem d’arribar a
les quatre de la matinada. Ens sobraran tres hores per
arreglar-ho tot abans que s’aixequi el sol.
Les dues dones començaren a servir l’ollada i les
converses es van parar progressivament. Només es sen-
tien ara xarrupades al brou i llengües que petaven després
de xerricar els porrons. De cua d’ull en Joan vigilava els
seu traginers per veure si algun no bevia massa. No es

podia permetre de marxar muntanya amunt amb homes
mig borratxos. De fet era una inspecció de pura pensa,
perquè la seva gent acostumava fer bondat. Tots sabien
que el cap de colla no bromejava sobre el tema, i que
exclouria el que no fos sobri. Les converses havien reprès
i no van cessar fins l’hora d’emprendre el camí. Després
de saludar-se, el Tort i els seus homes havien marxat a
dormir al paller.
- Vull que tothom revisi i carregui la seva arma ! Ordenà
en Joan.
Llavors en les taules desparades aparegueren en girar
d’ulls una desena de trabucs, carbassetes, bosses de
metralla de plom i ferro. El trabuc no era una arma de pre-
cisió, però es podia carregar prou de pressa i era la més
adequada per defensar-se o lluitar de prop, perquè escam-
pava una terrible descàrrega en un radi de deu metres, i
podia ferir o matar diversos adversaris. A més a més, hom
el podia càrregar amb qualsevol projectil, metàl.lic és clar,
però també amb vidre, pedretes i fins i tot aglans si no es
tenia cap altra munició a l’abast. El cap de colla, ell, por-
tava dues pistoles i en Jordi s’havia comprat a pes d’or
una xispa, una d’aquelles noves escopetes amb sílex que
acabaven de substituir arcabuses i mosquets de metxa.
Tots tenien també arma blanca, uns ganivets catalans de
làmina en forma de fulla de salze, fargats entorn de Prats
de Molló o d’Arles de Tec.

LITERATURA I POESIA

A desgrat del que havia promès en el Tractat dels
Pirineus, Lluís XIV acaba d’imposar la Gabella (impost
sobre la sal) als Comtats Catalans recentment
annexats. Des de llavors, el comerç de la sal que sem-
pre s’havia practicat sense problemes amb Catalunya
ha esdevingut il·licit. Tot i això, malgrat el risc de caure
entre mans dels gabellots, un cos militar encarregat
d’impedir el contraban de la sal, els traginers de l’Alt
Vallespir continuen proveint de sal «espanyola» els val-
lespirencs greument afectats per un impost que mai no
havien pagat. Reunits a Beget a l’hostal de can Pito, els
traginers d’en Joan de Prats de Molló acaben de rebre
un carregament de sal de Cardona que ha pujat de
Camprodon la colla del Tort, i es preparen per passar
la frontera de nits.

LA SAL A PREU
DE SUOR I DE SANG
Joan Tocabens
Extracte d’un text escrit per a
l’obra col·lectiva Friccions al Pirineu
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Uns minuts després abandonaren el recer calent de can
Pito, s’acostaren a l’església de Sant Cristòfol, i cadascú
agafant les regnes d’un mul, emprengueren costa amunt
en silenci vers Rocabruna. La nit era freda i negra, a des-
grat dels milers d’estels que espitllaven en la volta celest.
De fet, per llançar-se en aquells recorreguts nocturns, els
traginers escollien mentre fos possible els dies de lluna
nova. La progressió resultava atzarosa en les parts més
abruptes del trajecte, però evitaven el risc d’ésser desco-
berts per la claror de la lluna.
- Penso que hem arribat allà on havíem decidit de separar-
nos, féu en Jordi que venia just a darrera del cap de colla.
Aquest assentí. Un comboi de sis matxos havia de conti-
nuar fins al coll de Malrems, tot seguint el Clot dels
Fangals, i baixar després pel Pla de la Coma fins al mas de
Gafa Llops on amagarien el carregament de sal destinada
al poble de La Menera i als masos dels encontorns. 
En Joan i els sis altres matxos havien de tirar pel dret fins
al torrent de les Ferreres, continuar costa amunt, i passant
per les mines saltar la frontera a altures del coll de
Bernadella, guanyar les cases d’Amunt, can Pubill i Nostra
Senyora del Coral on descansarien una estona. Això fet,
marxarien fins al coll de la Guilla abans de baixar vers Sant
Antoni on havien d’amagar la sal destinada a Prats de
Molló i als masos de la rodalia. Era un recorregut de cinc
hores, més abrupte i més perillós que l’altre a causa de les
patrulles de soldats i de les quadrilles de gabellots.
Els dos grups es separaren sense un mot. En arribar a les
mines de les Ferreres en Joan aixecà el braç per fer parar
el comboi. La frontera es trobava sols a deu minuts. En
Pau, que s’havia quedat a la cua del grup durant tot aquell
temps, es va costar.
- Vols que vagi a donar un cop d’ull allà dalt ?
En Joan acceptà. -Vés al tanto, eh !
L’altre no respongué. Ja s’allunyava com un follet i s’esva-
nia en la foscor. 
- No hi ha res en tota la collada i més enllà, però fot un fred
que pela i i el vent fa una fressa horrorosa. No m’estranya
gens que no hi hagi ningú !
En Joan va somriure. Cada vegada que creuaven la frontera,
en efecte, havia de calçar els cascs dels muls amb parracs
perquè s’atenués el soroll que podien fer i que, en una nit
de calma era perceptible des de lluny. Le muntures no apre-
ciaven aquella manipulació que tornava la seva marxa rel-
liscosa. Sovint reguitnaven i podien ferir algun traginer. La
veu furiosa de la Tramuntana els estalviava temps i malde-
caps perquè cobria qualsevol mena de fressa.
- Endavant doncs ! Ordenà el traginer.
Els muls arrencaren pendís amunt entre l’escassa vegeta-
ció i els enderrocs de les Ferreres. Tot passant per la col-
lada de la Bernadella van topar de ple amb el vent, però a
mesura que anaven baixant la seva força minvava i  mentre
abandonaven els glevers dels rasos per entrar en una vege-
tació més densa, els va semblar que queia de cop sobte.
De fet acabaven d’arribar al recer de les carenes del puig
del Tossal que al nord-oest bloquejaven l’empenta del vent.
Després d’haver deixat a mà dreta el mas de can Pubill,
arribaren a les envistes de la capella de Santa Maria del

Coral. Allà tampoc no apareixia ningú. Tanmateix els
homes, en acostar-se a l’església, havien despenjat el tra-
buc que portaven en bandolera, no fos cas que l’enemic
s’hagués amagat en el temple. Aviat però es van adonar
que no els amenaçava cap perill i tornaren a penjar l’arma.
Havien caminat tres hores plenes, encara dues més i
podrien descansar en les seves cases. No obstant, el recor-
regut que els quedava per fer era el més perillós, sobretot
a partir del coll de la Guilla que a l’oest dominava el Coral
i la baixada fins a Sant Antoni. La borratxa passà de mà en
mà entre els homes arremits contra la paret de la capella.
- Cinc minuts més i tornem a engegar ! Féu en Joan.
Passat can Molins, prop del coll de la Guilla, els tornà a
bufetejar la Tramuntana que s’enfilava al llarg de la vall. El
comboi no alentí el pas perquè en Pau que els havia
davantejat acabava d’avisar el cap de colla que no apa-
reixien ni gabelllots ni soldats. El camí que els quedava per
fer era una baixada rosta. Tot i que les ganes d’accelerar
fossin molt fortes, els pendissos abruptes  no ho perme-
tien però van arribar a Sant Antoni a l’hora prevista. En
Met de Puigventós, els va veure eixir de la nit amb solaç.
- Pensava que no arribaríeu mai ! Féu en veu baixa, acos-
tant-se a Joan.
- Tranquil, home, contestà el traginer. -Hem marxat de
Beget a les onze, no podíem ésser aquí més aviat!
L’home es dirigí ràpidament vers un enorme paller redos-
sat a la casa. Els traginers que havien parat els muls a
davant de l’entrada ajudaren en Met a apartar unes garbes
apilotades a l’interior. Al cap de poc aparegueren en el
terra dos enormes batalls de fusta amb una anella de ferro
central cada un, que tancaven un amagatall subterrani. La
seva obertura descobrí una estança espaiosa on ja
s’amuntegaven una quarantena de sacs de sal com els
que portaven els traginers. Els homes obraven de pressa i
en silenci. Aviat van haver depositat dins de l’abric el seu
carregament.
-Encara quatre viatges abans de l’hivern i ja en tindrem
prou fins la primavera, constatà el de Puigventós.

Ermitatge de Nostra Senyora del Coral. Foto: ASCOR de Prats
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El record dels trabucaires que tenen els catalans del
nord s’originà en les guillotinades que seguiren el
famós judici de Perpinyà de l’any 1846, el qual fou un
procés polític, adreçat, sobretot, a l’escarment de la
població catalana i l’assentament de les sobiranies
dels Estats fins els límits fronterers. Certament,
aquest escarment ha fet servei a la memòria col·lec-
tiva per tal de fixar-hi un temps pretèrit, durant el
qual hom suposa que els habitants del país encara es
regien per l’escala de valors pròpia. A la fi, el record
dels trabucaires assenyala el punt d’inflexió de l’antic
règim vers el nou ordre. Victor Aragon, jutge suplent
de la cort d’aquell procés, copsà l’oposició existent
entre la catalanitat i el nou temps. Aragon, referint-se
al país nord-català, avisà que “Les habitants de la
plaine ont à peu près abdiqué le costume du pays; ceux
de la montagne résistent davantage (...) mais ils n’en
sont pas moins entrés dans la voie des concessions (...)
Vous allez donc assister au déclin des moeurs et cou-
tumes d’un pays dont le présent ne vous montrera
qu’une image affaiblie du passé; après quoi, vous pour-
rez écrire sur nous, en manière d’épitaphe, le fameux
“finis Poloniae” d’un royaume disparu” 1

Els trabucaires proliferaren entre la fi de la primera
carlinada (1840) i l’aixecament de 1855, i assoliren el
nombre màxim durant la guerra dels “matiners”
(1846-49). Llavors, en trobem a totes les comarques
catalanes, des de l’Ebre fins el capdamunt del Rosselló. 

Hom titlla el trabucaire d’“espanyol”, bandit –
“social”?- lladre i assassí, soldat carlista,  agent de la
revolta pagesa i catòlic fanàtic. Anem a pams. Pel

que fa a la dèria homicida que el menava, s’han dit
moltes exageracions. Hi ha documentades manta
accions de trabucaires però el percentatge de llurs
víctimes civils és mínim. Certament, la majoria
d’aquests rebels eren carlins, muntanyencs i cata-
lans del Principat. Ara bé, a l’època, la frontera abas-
tava una zona de terra de ningú- pel cap baix, des de
l’alçada d’Arles i Sant Llorenç de Cerdans, fins
Camprodon i Ponts de Molins - en la qual l’arrela-
ment institucional era nul, de manera que la gent que
hi habitava no tenia cap mena de sentiment de perti-
nença a l’Estat. El príncep alemany Fèlix Lichnowsky
vingué l’any 1838 a lluitar amb els carlins i havent arri-
bat a Ceret, celebrà que entrava a la primera vila
“espanyola”, en la qual hi trobà un ambient carlista
extraordinari. A l’època, la línia de la frontera no esde-
venia clara. Els acusats a Perpinyà, anomenats Perot
de Santa Bàrbara, Tià dels Meners i Nas Ratat,
nascuts a cavall de la línia, no sabien pas si eren
“espanyols” o “francesos”. A la fi, hom no pot dir que
els trabucaires complissin els trets del bandit “social”
però, certament, gaudien del suport dels camperols-
“des bandes de malfaiteurs se forment bientôt (...) elles
terrorisent le Roussillon (...) Des habitants intéressés leur
prêtent leur appui moral et leur concours matériel” 2.

Els homes condemnats el març de 1846, dos dels
quals foren guillotinats a Perpinyà i dos més a Ceret,
el 27 de juny, ho varen ser per l’assalt de la diligència
de Perpinyà a Barcelona el 28 de febrer de 1845, pel
segrest de tres viatgers, i per l’assassinat, si més no,
d’un d’aquests, el jove Joan Massot. L’assalt al car-
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TRABUCAIRES

Lluís Miró i Solà
autor de: L’Alba dels matiners.

El procés dels trabucaires.
(Perpinyà 1845-1846)
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L’escarment restà imprès en la memòria col·lectiva.
El muntanyenc, amb el pas dels anys, tot apilant i
teixint membrances, veritats ocultes a la mirada del
poder i exageracions, ha bastit una llegenda esfila-
garsada, composta de petites faules, la qual ha fet
dels trabucaires el referent d’una col·lectivitat que
llavors encara fitava desafiant, des de l’alçada del
Canigó, les planes vençudes a cada banda de la fron-
tera. Una noia de Cortsaví testimonià, en el parquet
del tribunal, que un fugitiu del setge del mas de
l’Eloi, li preguntà quina persona de la vila els havia
denunciat. La noia li respongué que el delator no
havia estat ningú de la vila, sinó “algú de la plana”. 

NOTES

1 “Le mas de l’Alleu ou les trabucayres en Roussillon”.
Autor, Isidro de la Vallobera, pseudònim de Victor Aragon.
Ed.Charles Latrobe. Perpinyà, 1880.

2 “Tocabens et Cie”. J. Gibrat. Ed. L. Roque. Ceret, 1908.

ruatge succeí prop de Tordera - al peu del Montseny
- els tres ostatges eren gironins i tots tres moriren al
sud de la frontera. És a dir, que França no posseïa
cap jurisdicció per a jutjar aquests crims, comesos
per espanyols, contra espanyols i en territori espany-
ol. La dita circumstància, mal que fou al·legada pels
advocats defensors dels acusats, no fou apreciada
pel tribunal francès.

Els objectius polítics que menaren el procés i con-
demna dels trabucaires detinguts a Cortsaví el 5 de
maig de 1845, foren els següents: 1- L’afany de Louis
Philippe d’Orléans per controlar Espanya, tot
imposant el seu fill, Duc d’Aumale, com a espòs a la
reina Isabel II. L’afer del matrimoni reial espanyol
esdevenia la clau per assolir el poder sobre la penín-
sula que desitjaven França i Anglaterra El procés dels
trabucaires afalagava el govern espanyol i la reina per
tal de decantar-los vers el nuvi francès. 2- La “pacifi-
cació de la frontera”, dit sigui amb paraules del pre-
sident del tribunal, tot referint-se a la voluntat de
portar a terme l’assimilació política i cultural dels
catalans i finir la situació de revolta que
patien ambdues parts de Catalunya. París
titllava els Pirineus Orientals com “le
Département rouge” i Madrid albirava que
s’apropava la guerra declarada dels
carlistes i republicans catalans, ensems,
contra la monarquia espanyola. El setembre
de 1846 esclatà la guerra dels “matiners”, i
el febrer de 1848, Louis Philippe fou
destronat. 
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Edicions Populars. Barcelona 1920-1930
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HISTÒRIA

CASTELL I SENYORS DE
MONTFERRER
per Enric Loreto, Arles

Dominant le Haut Vallespir, le château de Montferrer est une fondation carolingienne dont les seigneurs surent s’illus-
trer lors de tous les grands évènements, souvent tragiques, qui ont marqué l’histoire de notre Catalogne partagée entre
les royaumes de France et de Castille. Soucieux de la mise en valeur de leurs terres, les barons de Montferrer exploitèrent
les gisements miniers des comtés du Roussillon et de Cerdagne. Ils furent propriétaires de nombreuses forges, du début
du XVI° à la fin du XVIII° siècle. Au milieu du XVII°s, déçus par la France aux visées annexionnistes, les seigneurs de
Montferrer se trouvent à la tête du soulèvement des Segadors. Après le traité des Pyrénées (1659) Charles I° de Banyuls
Montferrer ne put profiter de la clémence de Louis XIV (il meurt à Barcelone en 1687) alors que son épouse, qui pen-
chait pour le parti français, sera récompensée avec le titre de marquisat accordé à la seigneurie de Montferrer. Rasé par
Vauban, le château et son site méritent mieux que l’oubli.

A 1.035m d’altitud, sobre un esperó dominant el
Vallespir i, més enllà, la plana del Rosselló, heus ací el
castell de Montferrer, avui gairebé oblidat de tothom,
i no obstant això, ric d’un gran passat medieval, bru-
talment arrasat per Vauban, després del tractat dels
Pirineus de 1659. Cal cercar l’origen del castell en
aquell final del segle IX on el poder reial carolingi
declinava, i on es reforçava el poder comtal i el naixe-
ment de les dinàsties familiars hereditàries catalanes.

El nom mateix de Montferrer data del segle XIV, i rem-
plaçava el topònim primitiu de Mollet. El document
més antic conservat encara avui, i que porta la indi-
cació d’un castell, data de darrer quart del segle XI, en
el qual el vicomte Guillem Bernat de Montferrer jurà
fidelitat al comte de Besalú, Bernat II. A les darreries
del segle XIV, la baronia de Montferrer entra en el
domini del vicomtat de Castellnou, però molt de
pressa serà alienat en benefici del cavaller Berenguer
d’Oms; els hereters la tornaran a vendre a Perpenyà
Blan, cavaller i banquer de Perpinyà.

L’any I498, Catalina de Blan esposa Joan III de
Banyuls, baró de Nier. Aquesta aporta en dot a la
casa de Banyuls el castell i la baronia de Montferrer
«amb el seu territori, les seves juridiccions, censos,
tasques, delmes, terres i altres drets subsidiaris» precisa
el contracte de casament (ADPO-1E76). Els barons de
Banyuls eren senyors de Nier, Real, Odelló,

Montferrer, La Roca i Fornols. Un d’entre ells,
Tomàs Ier, s’havia il·lustrat en diversos dominis.
Com a noble cavaller tingué una carrera militar molt
activa. Participà a les guerres del seu rei, Felip II de
Castella, contra els calvinistes de França i contra
Enric IV (1591), i fou nomenat governador d’Osca a
l’Alt Aragó de 1611 a 1623.

Abans d’aquesta passió militar al servei de la corona,
Tomàs 1er havia continuat l’exemple del seu pare en
la valoració de les seves terres amb, especialment,
les riqueses mineres del seu domini (el nom mateix
de Montferrer és prou significatiu). El 19 de juny de
1576, havia obtingut del procurador reial l’autoritza-
ció d’explorar i explotar els diversos jaciments
miners sobre el conjunt del territori dels comtats del
Rosselló i de la Cerdanya. El document precisa que
es tractava de «minerals de ferro, or, argent, estany,
coure, plom i altres metalls diversos». Era propietari de
diverses fargues, les de Tués, Nier, Fontpedrosa,
Bordull, Real i Cassanya. Tomàs Ier era un noble al
servei del seu rei, però atent a la valoració econòmica
de les seves terres, lluny de la imatge que existia a
França, d’una noblesa preocupada només del seu
prestigi i aparència.

El 1585, Tomàs Ier va necessitar vendre el castell de
Montferrer a Joan Vilansosa de Barcelona pel valor
de 2.400 ducats, contra l’opinió de la comunitat de
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Montferrer. L’assumpte va durar diversos anys, i el 13
de desembre de 1610 els habitants de Montferrer
decidiren de fer un emprèstit de 3.000 ducats per a
prestar-los a llur antic senyor, perquè pugués adqui-
rir el castell i la senyoria.

«A causa de la gran afecció i del gran amor que els habi-
tants de Montferrer testimoniaven al magnífic senyor
Tomàs Ier de Montferrer», Joan Vilansosa acceptà la
proposta, i el 21 de juny de 1611, Tomàs Ier repren-
gué possessió de la seva senyoria. Cal dir que va ser
per poca durada. En efecte, com que el seu hereu
havia ampliat el domini durant l’absència del seu
pare que era a Osca, va trobar-se amb dificultats
financeres i la senyoria fou venuda de nou a Lluïsa
Guanter, vídua del notari de Prats de Molló (12 de
gener de 1623). Alguns anys més tard, després de la
mort del seu pare, l’any 1647, hi ha una nova situa-
ció. L’hereu, Tomàs II, torna a comprar el castell i la
senyoria per la quantitat de 21.581 lliures, sempre
gràcies a l’ajut dels habitants de Montferrer, real-
ment molt fidels!

Situació durant el conflicte entre les corones de
França i Castella de 1640 a 1659:

Tomàs II tingué una carrera militar gloriosa tant al
servei de la corona francesa com la de  Castella, ocu-
pant notables llocs de comandament. Durant aquella
època, Tomàs es trobava emmig de dues monarquies
enemigues. Per a millor defensar llurs privilegis i lli-
bertats front a l’absolutisme creixent de la monarquia
castellana, els catalans veuen en el conflicte que els
oposava a Madrid una ocasió de separar-se de la
monarquia castellana. A partir de setembre de 1640,
les catalans féren aliança amb la corona francesa
contra Felip IV. Confiants amb aquesta nova situació,
les tropes franceses entraren al Rosselló. Però molt
de pressa els catalans s’adonaren que els francesos
de Richelieu només havien vingut a annexar-los, i els
comtats nord-catalans retornaren a llur antiga corona. 

Durant aquells anys començà la Guerra dels
Segadors (1640-1652), car la pagesia catalana no va
voler suportar els abusos de l’exèrcit de Felip IV. Amb
el Corpus de Sang (7 de juny de 1640) el conflicte
afectà el Principat de Catalunya, que anys més tard,
acabà amb el tractat dels Pirineus el 1659 entre les
corones de França i de Castella, que alienava a
Catalunya els Comtats del Rosselló i de Cerdanya.

Tomàs II decidí d’abandonar el servei de França
(havia exercit durant cert temps altes funcions a
Perpinyà); i es retirà a les seves terres de Nier. Més
endavant va reprendre el servei amb la monarquia
castellana, on ocupà també altes funcions. El retorn

de Tomàs II vers la causa catalana es concretitzà
amb la seva simpatia als Miquelets, que des de l’inici
del conflicte eren oposats a les pretencions fran-
ceses. Al principi de 1654 és al capdavant d’una tropa
de Miquelets durant un enfrontament dins el
congost del riu Tet. El mes de juny del mateix any fou
ferit quan atacava Puigcerdà; finalment, a Mont
Lluís, va sorprendre la rereguarda francesa i féu 600
presoners  ! Després d’aquells èxits militars, el rei
Felip IV el va nomenar governador dels Abruzzo, al
reialme de Nàpols, que depenia de la corona castel-
lana. Va morir el 5 de maig de 1659, pocs mesos
abans del tractat dels Pirineus, que annexà els nos-
tres comtats al reialme de França.

Creació del marquesat de Montferrer.

El jove Carles Ier de Banyuls Montferrer va succeir al
seu pare Tomàs a l’edat de 13 anys. Quan complia 15
anys, el casaren a Na Tomasina d’Ardena, més gran
que ell, i que pretenia ser descendent dels antics reis

d’Aragó. La família d’Ardena havia optat pel bàndol
francès, mentre el jove Carles restava fidel a la causa
castellana. L’harmonia de la parella no va durar gaire.
Na Tomasina intentà un procés al seu jove espós que

Escut del marquesat de Montferrer
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no li podia pagar la pensió estipulada en el contracte
de casament, és a dir, 15.000 lliures de Barcelona.

Carles Ier era partidari de la causa catalana. S’havia
fet amic de Josep de la Trinxeria de Prats de Mollo,
cap des Angelets de la Terra, tots pagesos del
Vallespir, revoltats contra la monarquia francesa que
havia suprimit llurs privilegis, i introduït l’impost
odiat de la gabela sobre la sal. Les primeres victòries
dels Angelets daten de 1667. El 12 de maig, elimina-
ren a Montferrer quatre gabelús (guàrdies de la sal),
un altre dos dies després a Serrallonga, i un més a
Arles, el juliol. A partir d’aquells fets, el Consell
Sobirà de Perpinyà envià tropes contra els insur-
rectes, perquè una conspiració es reforçava per tor-
nar el Rosselló a la corona castellana (1674), incitada
a intervenir. Els francesos aixecaren un exèrcit de 9.000
homes (juny de 1674) i amb el temps, acabaren domi-
nant la rebelió local i les tropes castellanes (1677).

El nostre Carles Ier, del qual una ordonança reial pre-
cisava que fou un dels caps de la conspiració, no es
beneficià de la indulgència de Lluís XIV ni de l’am-
nistia acordada a d’altres conspiradors. Compartia la
situació de quatre altres Angelets, considerats herois
«Gracià, Pasqual, Carles i Francesc d’Ellars pare i
fill…». Els seus bens foren confiscats. S’establí, pri-
mer a Puigcerda, i després a Barcelona on, amb 41
anys va morir el 27 juliol de 1687. Així fou com en la
seva gran mansuetud, un cop dominada la rebelió,
Lluís XIV pogué perdonar, i Na Tomasina i els seus

fills retrobaren tots llurs bens i drets amb, recom-
pensa suprema, la senyoria de Montferrer aixecada
al rang de marquesat (abril de 1675). El document
signat pel rei i pel seu ministre Le Tellier precisa
«…creem, i aixequem la terra de Montferrer al títol i
preeminència de marquesat per Na Tomasina d’Ardena
i d’Aragó…» (ADPO 1B401).

Vauban podia llavors consolidar la frontera amb
sòlides fortificacions. La de Mont Lluís s’aixecava
sobre amples territoris de la marquesa, a qui el
Consell d’Estat atribuí 8.000 lliures «…per compensar
el prejudici que reben les fargues pertanyents a Na
Marquesa de Montferrer…» Per consolidar la presència
francesa, i esborrar el passat de la insurrecció. Vauban
arrasà les antigues fortificacions del Vallespir, les de
Montferrer i de Cabrenys. Amb la Revolució Francesa
la família coneix noves dificultats, car els seus bens
foren venuts. Amb el retorn dels emigrats, a l’inici del
segle XIX, el marquès Raimon VIII de Montferrer no
pogué recuperar gran cosa de la seva antiga fortuna,
només alguns boscos de Nier, Real i Tuès (Gener de
1807). Els seus descendents, enaltits per llurs quatre
quarters de noblesa, viuen ara en el centre de França
(a Laval especialment) i tingueren sovint carreres mili-
tars. Un d’ells, Pere IV, oficial, participà a nombrosos
combats duran le Gran Guerra (batalles de Bèlgica, de
la Marne, de la Somme, de l’Aisne). Fidel, la família de
Banyuls Montferrer retorna a vegades per pregar
sobre la tomba de llurs avantpassats dins l’església de
Santa Maria de Montferrer.  

Foto d’enric loreto.  ruïnes del castell, vista des de l’esperó, i de l’església de Santa María
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El conte de fades «La Bella i la Bestia», que va inspi-
rar novel·les, films, comèdies musicals, etc. posa en
escena el mateix fons mític i legendari que aquell que
serveix per a construir les festes de l’ós al Vallespir. En
el conte original es tracta de la història d’un vídu
arruinat que té tres filles a casar, que es troba obligat
a separar-se de la més bella de les tres, la seva prefe-
rida, i que desperta la gelosia de les seves germanes.
L’ha de casar a una bèstia humanoïde que, al final, es
transforma en un bell príncep. A les adaptacions de
ficció, la Bella, és una «Roseta» i la Bèstia, un animal
monstruós que s’assembla a un ós. Estudiar un text
literari a partir d’un mite original, molt
sovint grecoromà o judeocristià, com
s’ha fet per «La Bella i la Bèstia», per-
met de conèixer millor els planteja-
ments dels etnòlegs i psicoanalistes.
Per als etnòlegs, com els folkloristes i
historiadors de les religions, el conte de
fades conserva les marques d’un antic
sistema de creences que reglamenta les
conductes. «La Bella i la Bèstia» al
Vallespir, o la Roseta i l’Ós, demostren
així el lligam constitutiu de l’home entre
natura i cultura, l’un essent l’inrevés de
l’altre, la cara amagada de l’altre.

La Festa dita dels «mal parits»; cal
entendre dels «mal concebuts».

Quan ens demanem perquè la Festa de
l’ós s’ha mantingut d’ençà de tant de
temps al Vallespir, i potser més que no
pas arreu, hom pot pensar en les moti-
vations profundes de les poblacions
successives que l’han perpetuada. Per a
no limitar-nos a consideracions de l’es-
til: força de la tradició i la identitat,
foment de la cultura local, respecte dels
avantpassats, etc., diguem que cada
individu que participa a la festa, es fa
una representació del misteri de la pro-

creació, fins i tot de la creació, amb les formes més
arcaïques del seu món imaginari. Aquestes festes
tenen com a element recurrent, un retorn sistemàtic
a una intensa dramatització de l’angoixa davant els
misteris fonamentals de la vida i la mort, amb esce-
nificacions i simbolismes apropiats. Sigui quin sigui
l’element escollit per a l’anàlisi, hom pot sempre
referir-se a una concepció essencial que els homes
han privilegiat per explicar com han pogut eixir i sal-
var-se del caós primitiu. 

Existeixen diverses vies per tal de resoldre l’enigma

LA FESTA DE L’ÓS AL
VALLESPIR
per Robert Bosch, Arles
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HISTÒRIA LA FESTA DE L’ÓS AL VALLESPIR

20 Vallespir 10

fonamental de la procreació. Hi ha les que es referei-
xen a sistemes religiosos, pagans, cristians o d’altres,
així com també les que fan referència a la ciència
moderna, que ha tractat d’anar més enllà dels arcaïs-
mes de la medecina medieval. Aquestes explicacions
provenen de l’exterior de la comunitat, fins i tot de
l’exterior de l’individu, ell mateix. Mai no són con-
frontades a la convicció íntima que cadascun creu
posseir sobre el misteri de la vida i la mort. Això expli-
ca que tot individu que es projecta dins la Festa de
l’Ós, a qualsevol nivell d’acció o de reflexió, serà
mogut per l’emergència en el seu cervell d’una força
amagada que el condueix sempre a conservar, al
menys una part, del misteri original. Car el cervell de
l’home, seria el  principal responsable de certes con-
ductes primàries com l’odi, la por, l’hostilitat envers
aquell que no pertany al grup, l’instinct de conserva-
ció, la territorialitat, el respecte de la jerarquia social,
la necessitat de viure en grup, la confiança i la sub-
missió a un cap de grup. Per tot això, «fa l’ós»: amb
els seus actes parodiats, el seu llenguatge o proto-
llenguatge adaptats als seus pensaments més íntims.
Es vesteix amb la pell de l’ós, en menaire, que con-
dueix l’ós a Sant Llorenç, o en barber que afaita l’ós
amb una destral a Prats, esdevé dona quan es dis-
fressa en Roseta, esperit provocador en bota, on s’a-
maga un home; l’ós amb un pal molt llarg, li tusta fort
per a fer-lo sortir, faceciós en tortuga amb una careta
blanca a Arles, i fins i tot, monstre siamès en mona-
ca, un manequí de pallot, amb dos cossos identics i
asexuats. Parla un català local, amb onomatopeies
incomprensibles, justifica el rol del seu personatge
grunyint sempre al final el so «orks», traducció fonè-

tica del mot «ós», (provinent sens dubte de l’arrel
grega de l’ós «arctos) expressant així el moment en el
qual la seva felicitat arriba al paroxisme. 

“Monaca com mon pare”

En aquest univers l’home construeix l’espai en el
qual procrea, i explica, amb processos màgics, com
vé al món entre els seus semblants. Un món on els
bessons són una enigma més. L’anormalitat
d’aquell que és «mal format, o mal concebut» o,
encara més, l’anomalia siamesa, són misteris
encara més absoluts. Hom creu que el món s’ex-
plica sempre millor si ens situem al nivell més baix,
el nivell del seu llenguatge. Quan el personatge de
Sant Llorenç de Cerdans de la monaca justifica el
seu rol al costat de l’ós, diu: «faig la monaca perquè
mon pare ja la feia». De la mateixa manera quan se
cerca la causa d’aquesta estranya procreació que ha
engendrat un ós i una dona, l’habitant d’Arles res-
pon, tot cantant: «En Pampe (l’home que creu ser
un ós) n’ha parit dos nois; un sense anques, l’altre
sense coll»: o sigui un monstre híbrid sorprenent,
que no arriba a ser ni un siamès. La unió de l’ós i la
dona és violentment combatuda per l’església, però
posseeix, malgrat tot, una certa acceptació popular,
més o menys cristal·litzada en antics sistemes mito-
lògics o cosmològics. L’inacabament d’un individu,
no totalment humanitzat, s’entén millor si s’ob-
serva l’aspecte de l’ós adult. El caràcter inacabat
dels ossets nou-nats, participa a fer de l’ós adult,
l’animal informe per excel·lència. La silueta espessa
de l’ós adult fa pensar en l’osset com a exemple
emblemàtic d’inacabament.
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“Excuseu-me, sóc d’Arles” 

Així les Festes de l’Ós serien les dels «mal parits o
mal formats», aquells que, darrere ironia d’Arles, vol
que hom s’excusi de llur origin i pertinença procla-
mant dignament: «Excuseu-me, sóc [un ós] d’Arles».
Les Festes de l’Ós al Vallespir van encara més lluny
amb les representacions que produeixen sistemes
tradicionals d’aliança, maridatge religiós o altres
unions. Ultrapassant qualsevol moral elemental i
transgredint qualsevol llei social que regeixen la
constitució de la cèl·lula matrimonial. Els protago-
nistes de la Festa de l’Ós desfan l’estructura fona-
mental constitutiva de la societat, i retornen a una
mena de caós primitiu. Amb aproximacions dispa-
rates i temptatives més o menys pertinents de
reconstrucció, entorn de l’ós que incarna la figura
predilecte, la societat es regenera i reneix de les cen-
dres de la llei del món antic esdevingut obsolet. Quan
la joventut pren el poder desprès d’haver esborrat les
antigues barreres socials (els darrers sobresalts són
il·lustrats pel ball del contrapàs de Prats), un ordre
nou s’instal·la, condemnant els nous desviants.
Vet aquí perquè el «xivarri», o la «mascarada»
de Prats, s’executa el lendemà mateix de les
noves intronitzacions, per significar, a qui
desitjaria constituir una unió il·legítima, que
el seu acte és il·legal. A les viles del Vallespir,
la resolució del problema de les unions
cosanguínies (que foren especialment ele-
vades fa poc temps encara) podia desembo-
car sobre un ritu que les posava simbòlica-
ment en valor. Així l’Ós agafava la Roseta per
a fer amb ella un simulacre de casament: «el
casament tremblant» una paròdia de liturgia
religiosa, mentre unes dances se superposen
al conjunt, com la «cascavellada» d’Arles o
«balls» organitzats per les pabordes de Prats
de Molló. La tendència a l’endogàmia era forta
al fons d’aquestes valls, amb camins difícils d’ac-
cés, que aïllen i protegeixen de mirades exteriors.
Molt excepcionalment s’anava a cercar una parella
fora de la localitat o vilatges veïns. Tot plegat fa que la
societat del Vallespir, era molt sensible a la intrusió de
l’«altre», el «foraster». Forces antagòniques s’enfron-
ten entre el tancament endogàmic i l’obertura exogà-
mica, amb un punt d’equilibri d’ordre simbòlic: l’es-
cenificació de l’Ós i la seva unió amb la pabordessa
per un moment emancipada, Roseta o «dona de
l’Ós». No és únicament una reacció als rituals cris-
tians de l’aliança, sinó paròdies sexuals i matrimo-
nials, manifestacions lligades a una constant de la
natura social de l’home.

Els antropòlegs han demostrat el valor universal
de l’incest a les fronteres de la humanitat posen
en relleu la seva prohibició com a fonament de
qualsevol societat. Si encara existeixen debats

d’especialistes, sobre la seva definició i legislació,
l’incest clàssic és un concept que en conté un altre,
encara més fonamental. Es tracta de l’«incest de
segon tipus» que ens informa sobre la naturalesa de
l’incest, fenòmen psicosocial i no únicament psico-
sexual. Aquest incest és presentat com un principi de
regulació, escenifica allò que és essencial en les
societats humanes. L’oposició entre idèntic i dife-
rent, a la base de la construcció de la societat, és fun-
dada en la diferència de sexes…D’on deriven les
qüestions del semblant i de l’altre, del continu i dis-
continu… Així els valors, fets d’oposicions: calent/fred,
clar/obscur, sec/húmit, pesant/lleuger, etc.. A partir
d’aquestes oposicions, es retroben totes les potenciali-
tats de l’Ós (se sap que tots els seus actes es perfilen
sempre amb inversions binàries i maniquees).

Potències de l’ós, que «connoten
els elements del món».



Els diccionaris de Renat Botet:
al servei de la llengua catalana
per Joan Pau Escudero
Parlar seriosament d’una obra com la de Renat Botet en una pàgina suposa una tria. Les
tries, totes, ja se sap, són subjectives. Per mi, Renat Botet va ésser un home de diccio-
naris. En el món immens de la lingüística, traient importància al seu treball, per damunt
de tot, ell admetia pertànyer a la categoria de lexicògraf. Recordo perfectament aques-
ta paraula i la modèstia amb la qual la deia. Al meu entendre, només pretenia ésser un
col.leccionista meticulós i un ordenador de mots. Parlem-ne. L’obra central de Renat
Botet es vertebra en quatre col.leccions modèliques, quatre diccionaris que superen tots
els treballs anteriors :

-  Vocabulari rossellonès (1997, Ed. Trabucaire)
-  Diccionari català-francès (2001, Enciclopèdia catalana) 
-  Dictionnaire français-catalan (2007, Ed. Trabucaire)
-  Diccionari nord català (2013, Ed. Trabucaire, pòstum)

La publicació del primer diccionari, el Vocabulari rossellonès, va produir en el seu temps

L’Escola de Català  i  Renat Botet
per Josefina Vilarrasa-Carles
Com a col·lega i successora a la presidència de l’Escola de
Català de Ceret em toca recordar el recorregut de l’home
senzill i atent com era en Renat Botet, que ens va deixar el
20 de juny del 2012. Renat Botet, ha estat un precursor de
l’ensenyament del català al Vallespir, concretament a Ceret.

Renat Botet va néixer el 3 de desembre del 1922 a Orellà al
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Renat Botet amb el Sr. Sageloli, batlle de Ceret, al seu davant,
el Sr. Yves Duchâteau a l’esquerra i la Sra. Anna Maria Gibernau, a la dreta
Foto de Josep Gibernau
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una revolució en el món de les lletres nord catalanes. Si deixem de banda el bon diccionari de Lluís Creixell, aquest treball no
tenia res a veure amb els reculls precedents. La seriositat de l’obra meravellava els lectors. Amb exemples de la llengua oral,
recollits personalment, citacions d’autor, informacions geogràfiques, explicacions o equivalents en català central quan s’es-
queia, el Vocabulari es convertí immediatament en un referent i una font d’inspiració d’altres autors. El Vocabulari rossello-
nès ha estat la base del Diccionari nord català editat el 2013, després de la mort de Renat Botet, ja amb la col.laboració
del professor Christian Camps.

A partir del Diccionari català-francès, publicat a Barcelona, neix el tàndem Botet-Camps que es converteix en un veritable
taller lexicogràfic, productiu i eficient. La quantitat i el rigor d’aquesta primera obra compartida impressionen: 60.000 entra-
des, 112.000 accepcions, 23.000 locucions, frases fetes i refranys, 13.000 exemples d’ús...  

L’eficàcia de la col.laboració amb Christian Camps es confirma amb el Dictionnaire français-catalan. Basat en el diccio-
nari anterior, el nou treball assoleix 62.500 entrades amb milers d’exemples,  i des d’aquell dia esdevé la millor eina per a la
traducció del francès al català.

L’última obra molt important de Renat Botet, la que ell malauradament no va veure mai publicada, és una mena de retorn a
les seves arrels. El Diccionari nord català proposa una versió corregida i ampliada del Vocabulari rossellonès, amb
buidatges nous d’autors locals i enquestes personals de Christian Camps a pobles de la costa. L’altra novetat notable d’aquest
llibre és el petit diccionari final français / nord-catalan, molt útil per qualsevol  lector francòfon amb pocs coneixements
de català septentrional.

Conflent a prop d’Oleta, en una família de pagesos rama-
ders. Quan era un jove estudiant i que venia de vacances a
Orellà, ja era curiós del parlar del Conflent. Apuntava les
expressions i els mots en un paperot. Va tenir professors
prestigiosos a la Universitat de Montpeller, entre els quals
els escriptors i poetes Joan Amade, Josep Sebastià Pons, i
el filòleg Enric Guiter. Del Conflent al Vallespir passant pel
Rosselló, d’una comarca a l’altra, s’adona que el vocabula-
ri canvia, les tradicions també, i la lingüística comença a
interessar Renat Botet. Amb  Enric Guiter, va col·laborar, el
1950 a l’ALPO (Atlas Linguistique des Pyrénées-Orientales) i
aquesta col·laboració li va permetre estudiar la llengua
catalana i les variants dialectals rosselloneses, a prop d’un
especialista universitari.

Quan va venir a viure a Ceret, va conèixer el poeta Edmond
Brazès. Parlaven de vocabulari rossellonès i de català nor-
matiu. Ja sabia que el vocabulari canviava, la fonètica
també o sigui la manera de dir-ho, i que la paraula per a
designar la mateixa cosa prenia una altra forma. A partir de
1962, Renat Botet va tenir la voluntat d’ensenyar català als
alumnes del secundari, aprofitant la promulgació de la llei
Deixonne de 1951.

Així doncs, Renat Botet va començar l’aventura del català,
al Liceu de Ceret el 1962. Gràcies a ell, uns quants joves
van ser entre els primers a passar la prova opcional de
català al batxillerat. Es va traslladar al nou col·legi, el 1975,
i va continuar ensenyant català als alumnes. Aleshores va
ser quan, a la demanda d’algunes persones més grans, va
començar classes de català per a adults, públiques i gra-
tuïtes, en el Centre Culturel Cérétan, presidit pel professor
Yves Duchâteau. Així va ser com Renat Botet va mantenir
la nostra cultura, malgrat els obstacles i les dificultats.

El 1976, quaranta persones segueixen aquest ensenya-
ment. Llavors necessita ajuda i l’Anna-Maria Gibernau,

com a lectora, s’ocupa dels que no saben gens de català.
En no tenir un lloc fix, va ensenyar als locals de la Unió. El
1982, Renat Botet pot inaugurar l’aula de català que li ator-
ga el batlle de l’època, Michel Sageloli, situada a la Casa
Catalana de la Cultura. Renat Botet va crear l’Escola de
Català i va començar a constituir una biblioteca catalana.
Amb les quotes dels adherents i les subvencions munici-
pals va comprar llibres catalans de tota mena i de tot
nivell: novel·les, contes i àlbums, com els de Tintin i
d’Asterix, sempre en català, diccionaris i gramàtiques de
Pompeu Fabra i altres diccionaris bilingües català-francès i
francès-català; o monolingües com l’Alcover-Moll i enci-
clopèdies. Per la vila de Ceret, Renat Botet va investigar, va
retrobar el nom antic dels carrers i el va restituir amb la
grafia correcta, el que permet, avui, a qualsevol visitant de
llegir l’antic nom de cada carrer sobre una placa, a la vora
de la que porta el nom actual en francès, tot caminant pel
centre històric de Ceret. La vila de Ceret té un gran deute
envers Renat Botet per tota la feina que va fer.

En efecte, Renat Botet va compartir la seva cultura donant
a la vila de Ceret i als seus habitants, una eina perquè el
català es mantingués vivent a través de les plaques dels
carrers de Ceret en català, del manteniment del teatre en
català, de l’ensenyament gratuït del català per a tots a
Ceret, dels llibres i diccionaris en català publicats. Però,
Renat Botet tenia altres facetes, com ara home de teatre,
fundador del Grup teatral FontFreda. Per totes les eines
pedagògiques que ens has transmès, per la teva obstina-
ció a donar el nom de Jean Amade al col·legi de Ceret; per
la teva defensa incansable de la llengua catalana, per l’ho-
me de lletres, amable i simple, per tot el que has fet; en
nom de tots els que han treballat i col·laborat amb tu, els
que t’han conegut i t’han apreciat, tinc el gran honor de
regraciar-te, sense oblidar Annick, la teva esposa i els teus
fills. Amb tota la nostra fidel gratitud.

Renat Botet amb el Sr. Sageloli, batlle de Ceret, al seu davant,
el Sr. Yves Duchâteau a l’esquerra i la Sra. Anna Maria Gibernau, a la dreta
Foto de Josep Gibernau
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Miquel Barceló i Artigues (Felanitx, Mallorca, 1957)
és un artista i pintor mallorquí de fama internacio-
nal. Des de petit va estar en contacte amb la pin-
tura, per tal com vivia entre els pinzells i els colors
de sa mare, una pintora de la tradició paisatgística
mallorquina. L’any 1970, Barceló fa un viatge a
París on descobreix l’Art Brut, que tindrà una forta
influència en les seves primeres obres. A Palma de
Mallorca, va formar part del grup artístic “Neon de
Suro”. Miquel Barceló es va formar primer a Palma
durant els anys 1972 i 1973, i després a Barcelona,
l’any 1974. Pocs anys després va adquirir una noto-
rietat internacional a la Biennal de Sâo Paulo el
1981 i, sobretot, a Kassel el 1982, on va presentar
obres en què es reflectia el neoexpressionisme ale-
many. El 1986, va exposar a l’Institut of
Contemporany Art de Boston, i a la Galeria Leo
Castelli de Nova York. La seva pintura neofigurativa
incorporava referents culturals diversos, entre els
quals els més significatius, en primer el context
mediterrani, sempre present, però després de la
seva estada al Malí el 1988, també nombroses
influències de la cultura africana. Aquests darrers
elements de la seva obra queden reflectits al llibre
Quaderns d’Àfrica publicat a Barcelona.

L’any 1986, Miquel Barceló va rebre el Premi
Nacional d’Arts Plàstiques de l’Estat Espanyol, i el
1999, el Premi Nacional d’Arts Visuals. Miquel
Barceló va introduir en la seva obra reflexions més
complexes provinents del seu entorn immediat,
com del propi taller, la seva biblioteca, etc. L’artista
mantenia una forta relació amb els objectes que
l’envoltaven, en els quals s’inspirava per a la seva
creació. La il·lustració de llibres fou també un altre
àmbit privilegiat de la seva activitat artística.
Destaquem La Divina Comèdia del Dant, i il·lustra-
cions d’obres literàries de Paul Bowles, Damià
Huguet i Andreu Morell. L’any 1996 va ser prota-
gonista d’una doble exposició retrospectiva cele-
brada als museus parisencs del Jeu de Paume i el
Centre culturel Georges Pompidou. Entre els seus
darrers projectes citem l’elaboració d’un mural
ceràmic en una de les capelles de la Catedral de
Palma el 2007, i la cúpula de la Sala dels Drets
Humans de l’ONU al Palau de les Nacions de
Ginebra el 2008.

Exposició

“TERRA IGNIS”
de Miquel Barceló
Museu d’Art Modern de Ceret

per Nathalie Gallissot



Des de fa uns quants anys, Miquel Barceló ha
convertit la ceràmica en el seu terreny privilegiat de
recerca i de creació. D’aquesta manera l’artista s’in-
corpora a una tradició sense edat —ja coneixem el
seu interès per la prehistòria i per l’art de les civilit-
zacions més antigues—, però també a una filiació
més recent, la de Picasso, Miró i Fontana. No es
tracta d’una activitat marginal, d’un segon grau de
l’acte creador. Barceló rebutja la jerarquia dels
gèneres i constata amb satisfacció que la ceràmica
modifica la seva pintura, s’hi equipara i alhora n’és la
font i el perllongament.

Miquel Barceló va començar a interessar-se per la
ceràmica durant la dècada dels noranta, arran dels
seus viatges a Àfrica, a la regió dogon, on les condi-
cions climàtiques fan de la pintura una disciplina poc
agraïda i porten l’artista a interessar-se per una pràc-
tica ancestral i senzilla: l’afaiçonament i la cocció de
la terra. Àfrica és el lloc de la iniciació, dels fracassos
i de les primeres peces sortides indemnes dels forns
de terrissa, alimentats amb buina i amb palla.
L’arquitectura dogon i les seves formes orgàniques
són font d’inspiració per l’artista. Quan torna a
Mallorca, Miquel Barceló inicia un aprenentatge tèc-
nic. Els anys de formació i de recerca culminen en la
creació, en uns tallers napolitans, de la seva obra mes-
tra, el mantell de ceràmica de la capella de la Catedral
de Palma de Mallorca, inaugurada l’any 2007, que el
situa definitivament entre els mestres de la terrissa.
Paso Doble, l’espectacle del 2006 que uneix l’univers
coreogràfic de Josef Nadj amb el de l’escultor, és un
altre resultat d’aquesta recerca i d’aquesta apropiació
de la matèria, una actuació generadora de formes
noves per a futures obres d’argila.

A la fàbrica de teules i maons de Mallorca on actual-
ment treballa Barceló, una fossa de diversos metres
de profunditat, tota sembrada d’estaques metàl·liques
destinades a salvar el visitant imprudent de caure i ser
engolit per l’argila movedissa, és al mateix temps la
matriu original de les obres i el cementiri de les peces
que l’artista rebutja o que han estat víctimes d’un acci-
dent. El cicle es tanca, una revolució completa de la
matèria té lloc al mateix espai del taller. Per la seva fra-
gilitat, per la transformació d’aquesta matèria, dúctil i
sensual sota els dits del modelador, endurida i a
vegades trencadissa per l’efecte de la cocció, i per

com els fragments tornen a convertir-se en pols, la
ceràmica és la forma d’art que expressa millor la idea
de vanitat subjacent en tota l’obra de Barceló.

L’exposició presentarà l’obra recent de l’artista en el
terreny de la ceràmica. Totes les peces han estat
creades a Mallorca. L’autoretrat és un tema recur-
rent, ulls i boca gravats al vernís de gerros i d’àm-
fores de formes heretades de l’antiguitat. Altres
peces tenen formes més comunes, com ara gerros,
gots i recipients varis de la vida quotidiana, als quals
s’afegeixen els maons tradicionals. Els cranis i els
caps són l’evocació més explícita de la idea de vani-
tat, que també s’expressa en les fractures, les fis-
sures, les inflors, tots els accidents patits per la ter-
rissa abans o durant la cocció. El perill és especial-
ment patent en el cas dels gerros més grossos,
alguns dels quals s’esquerden fins a la base. D’altres
s’esfondraran sota el pes de l’argila abans d’entrar al
forn, la prova suprema. Hi trobem autoretrats, ema-
nacions del regne animal o vegetal. Botons de roses
que s’obren, peixos que viuen i es fossilitzen, maons
que formen cavitats secretes. Aquestes peces espec-
taculars deuen la seva presència tant a la seva fragi-
litat aparent com a la força de vida, al combat i al
drama que acullen.
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L’ESCULTOR CATALÀ
GUSTAU VIOLET

(1873-1952)

per Marie-Pierre Barba-Cufi
Traducció del francès: Montserrat Cailà Guitart

De Gustau Violet coneixem sobretot els nombrosos
monuments realitzats en aquest país, però l’ampli
tud de la seva obra és infinitament més estesa. 
Va néixer a Tuïr el 18 de juny de 1873. Fill de Patllari
Violet, un dels inventors del Byrrh i fundador de la
casa Violet de Tuïr. A la mort del seu pare, el 1883, el
jove Gustau deixà Tuïr per anar a casa de la seva tia
que vivia a Prada. Allí va restar fins que va partir cap
a París. El 1894, Violet comença estudis d’arquitec-
tura a l’Escola de Belles Arts, al taller de Gaston
Redon, germà gran del pintor Odilon Redon, i obté el
diploma d’arquitecte el 1897.
Aleshores s’inicia la seva història parisenca que
durarà tretze anys. Viu al districte XVIè, a prop de
l’Escola, i durant aquest període freqüenta un París
efervescent, centre d’un nou univers artístic. En efec-
te, la capital estatal atreu una avantguarda cosmo-
polita que contribueix al naixement de l’art modern.
Les seves primeres escultures estan impregnades de
classicisme, però ben aviat s’adona que l’art ha de
ser més personal i busca la inspiració en la terra que
l’ha vist néixer. Gustau Violet ja és un jove escultor
reconegut. El 1902, guanya una menció honorífica
amb l’escultura “Primavera”. I forma part, el 1906 al
costat d’Aristides Maillol, del jurat del Saló de Tardor.
Malgrat el reconeixement de què gaudeix a París,
Violet torna a viure a Prada el 1907. Un cop instal·lat
al Conflent, crea el taller Sant Martí i s’implica en
nombroses iniciatives per a la promoció de la cultu-
ra catalana. Col·labora en diverses publicacions com
“Pays d’Oc”, “La Tramontane”, “La Veu del Canigó”,
i naturalment, la “Revue Catalane”, òrgan de la
Societat d’Estudis Catalans de la qual va ser vicepre-

Bust del Doctor Saporte - Foto de M. P. Barba Cufí
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Monument al canal de reg, a ceret (1932)
Foto de Paula Escudero

catalana amb càntirs
Col·lecció Ajuntament de Perpinyà

sident entre els anys 1907 i 1920. Amb aquesta revis-
ta intenten, ell i els altres col.laboradors despertar,
revaloritzar i difondre la llengua pròpia del Rosselló.
El 1908, entra a l’associació d’Amics del Museu
Rigau de Perpinyà, l’objectiu de la qual  és d’enriquir
les col·leccions municipals amb la compra i la con-
servació d’obres d’artistes locals. Per iniciativa del
periodista Juli Escarguel, l’associació adquireix una
ceràmica de Violet “El ramat d’ovelles”. Posterior-
ment també forma part de la “Colla del Rosselló”,
presidida per Horaci Chauvet, organisme que decidí
la creació d’un museu català a Perpinyà amb el  nom
de “Casa Pairal”.
Incansablement, l’escultor enllaça les iniciatives
col·lectives i personals, artístiques i literàries. El 1910,
després de traduir al català “L’Arlesiana” d’Alphonse
Daudet, crea el Teatre de Natura a Perpinyà, a Prada i
a Ceret. Segons ell: “el despertar català només podrà
prosperar si s’hi implica el poble” 1. “L’Arlesiana” va
ser interpretada a Perpinyà i a Prada.
Als anys 1920, després d’haver cedit el taller de Sant
Martí à Pierre Bardou-Job, Violet en funda un altre a
Ceret: el taller Sant Joan, situat al carrer del Barri,
darrere l’Hôtel du Commerce. Establert al Vallespir,
escriu una peça de teatre en català “La Caragolada”. 
Aquesta obra es representa amb gran èxit a les

Arenes de Ceret per un grup d’actors, ballarins i 
músics vinguts expressament de Barcelona. Josep
Sebastià Pons se n’hi inspira per concebre “La Font
de l’Albera”, i el 9 de juliol de 1922 “La Font  de
l’Albera”, acompanyada d’una adaptació musical del
compositor català Enric Morera, porta a Ceret un
públic molt nombrós 2. Al cap de poc, gràcies a
Violet i a Bonaterra, es pot veure a Ceret una tragè-
dia de Racine, “Phèdre”, interpretada per Madeleine
Roch de la Comédie Française, i diversos artistes del
Teatre de l’Odéon. 
“Cames de Parra”, tal com anomenen Violet els cere-
tans, col·labora també amb les companyies de teatre
“Els Farriolets” de Ceret i els “Trétaux” escrivint i
dibuixant el vestuari i els decorats.Violet participa
intensament en la vida quotidiana, artística i cultural
de Ceret. El 1937, aixeca, al cap d’avall del carrer Nou
o carrer Sant Ferriol, un monument  en homenatge
als fundadors del canal que permet de regar bona
part del Vallespir. 
Durant tota la seva vida Gustau Violet va estar com-
promès amb l’art, la cultura, la llengua i el poble del
Rosselló mitjançant una obra d’art total.

1 L’Indépendant, Emile Gaudissard 16 août 1952.
2 Revista Musical 1922
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Actualment, una mica a tot arreu, la música clàssica
ocupa un lloc cada vegada més destacat. Ja no és
únicament el privilegi de les grans ciutats, sobretot
durant el període d’estiu. La música clàssica és, de fa
alguns decennis, com un llum sonor que ha vingut a
il·luminar totes les nostres capelles més antigues i
les sales municipals més modestes. 

A partir dels anys 80, a la Catalunya del nord, vàrem
tenir la sort de poder comptar amb un jove músic i
promotor cultural de talent. Fou la sorprenent i agra-
dable arribada a les  nostres terres del Vallespir de
Charles Limouse.

Charles Limouse va ser co-fundador del Festival amb
Maria Costa la seva esposa i Miquel Sitjà, tots dos
fills del Vallespir. De bell antuvi, Charles es va envol-
tar d’un equip reduït de benèvols entusiastes.
D’ençà de la primera època l’equip va anar renovant
la seva composició. L’organització del Festival era
coneguda arreu del Principat perquè acollia els
músics i artistes fraternalment en uns indrets molt
sovint admirables i a voltes majestuosos, llocs que
eren molt apreciats de tothom, artistes i públic.
L’objectiu era integrar el Festival a tot el territori de la
Catalunya del nord.

És durant el decurs del mes de setembre que el
Festival posa un terme a la temporada d’estiu a la
Catalunya del Nord, amb unes audicions de música
clàssica de gran qualitat. La càlida llum barroca sem-
pre va inspirar Charles Limouse que, d’ençà de l’ori-
gen dels primers festivals, va decidir de fugir de la
facilitat, per anar a la descoberta de repertoris obli-
dats i de cercar sempre el talent de joves músics de

valor, dels quals ell pressentia que un dia tindrien
l’assegurança d’un avenir lluminós.

Així fou com, per exemple, per al Festival de l’any
1984, Charles Limouse va invitar Jordi  Savall, que
per primera vegada descobria la Catalunya del nord.
Fou acollit a la petita església romànica de l’Esclusa,
molt propera a la ratlla del Pertús. El públic assistent
i entusiasta va entendre a l’acte, que Catalunya havia
descobert un gran violoncel·lista destinat molt aviat
a recórrer el món sencer! I així, va ser.

Entre l’immens florilegi sonor, es van poder escoltar
nombrosos artistes com, Fabio Biondi, Christophe
Coin, Monserrat Figueras, els germans Hantaï,
Florence Malgoire, Paul O’dette, Kennet Visse,
Gisèle Bellsolà, Marta Mateu, Patrick Gallois, també
els conjunts musicals Clément Jannequin, Guillaume
de Machaut, Fidelíssima, Mora Vocis, així com les
orquestres de Catalunya i de cambra de l’Empordà
de Carles Coll…Tot plegat, quina immensa satisfac-
ció i joia va procurar i procura encara el Festival a
tants amants nord-catalans que van poder, gràcies a
ell, descobrir i fruir de la gran música clàssica.

Les voltes de les nostres capelles i esglésies romà-
niques, com si fossin un testimoni d’un temps pres-
tigiós i mut, record de mil anys de pregàries, de cants
gregorians i de música, ens tornen a repetir, com un
eco llunyà, a l’empara del Canigó, l’alegria de llur
acollida sempre renovada cada més de setembre. 

Enhorabona als organitzadors i que visqui doncs per
molts anys encara el Festival de Música Clàssica a la
Catalunya romànica!  

FESTIVAL DE  MÚSICA CLÀSSICA
A LA CATALUNYA ROMÀNICA
Per Enric Loreto i Carles Greiveldinger-Winling



En aquesta breu presentació de la Bretanya no tracta-
rem de la història dels ducs de Bretanya ni tampoc de
la llarga història de la llengua bretona, ho farem
només de forma tangencial, per centrar-nos més aviat
en la seva situació econòmica, social, política i cultu-
ral actual, i les seves perspectives de cara al futur.
Aquells lectors que vulguin saber sobre aquests dos
significatius aspectes del país cèltic, ho poden fer visi-
tant les dues adreces web que indiquem al final de
l’article (1). De passada, farem referència a certes
comparacions puntuals amb Catalunya.

A diferència de Catalunya o d’altres regions de l’Estat
Francès, la Bretanya no ha conegut cap revolució
industrial al segle XIX, i al final dels anys 50, la seva
situació era bastant semblant a la de Galícia. Era un
país rural amb minifundi, relativament endarrerit,
conservador, dominat per la religió catòlica. Però, a
l’inici dels anys 60, durant la presidència del general
de Gaulle,  tot anirà canviant a un ritme creixent. Tot,
és a dir, en primer lloc, la propietat de la terra,
començant pel remembrement (el reagrupament de
les terres en grans extensions). La qual cosa no es va
fer sense drames ni malestar de la pagesia pobra que
va pagar les injustícies del gran espoli. Era el trenca-
ment d’una tradició multisecular de la terra que
corresponia al bocage, o boscatge, camps petits i tan-
cats, envoltats d’arbres i arbusts.

El Comité d’étude et de liaison des intérêts bretons
(CELIB) fou creat el 22 de juliol de 1950 per un grup
de personalitats polítiques entre les quals l’exprimer
ministre René Pléven, Joseph Halleguen i Joseph
Martray. Es tractava de promoure el desenvolupa-
ment econòmic i la identitat dels cinc departaments
bretons (Finistère, Côtes du Nord, Morbihan, Ille et
Vilaine,  Loire Atlantique). A partir dels anys 60, el
CELIB va aconseguir nombrosos avantatges de
l’Estat i va ser també a l’origen del procés de regio-
nalització de França, el 1982.
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A partir dels anys 70, i encara més dels 80, la
Bretanya va sortir ràpidament del seu subdesenvolu-
pament endèmic per esdevenir una regió en progrés
econòmic constant. Sobretot que la nova xarxa d’au-
tovies (gratuïtes, en aplicació d’un acord de 1532, any
de l’annexió de la Bretanya a França). Les comunica-
cions ferroviàries s’anirien modernitzant i estenent
fins a desenclavar-la totalment. La qual cosa va acce-
lerar el transport de les mercaderies produïdes a tota
la Bretanya, primer, cap a París.

La producció, transformació i exportació va ser la
clau d’un èxit econòmic i social cada vegada més
fort. Es tractava no només dels productes de la terra,
ans també dels de la ramaderia i de la pesca, d’una
manera cada vegada més industrial i intensiva (no
sense efectes sobre el medi, però aquesta no era
encara una preocupació). La transformació i després
comercialització dels productes es va anar intensifi-
cant, fins l’últim estadi de l’accés als mercats mun-
dials. Avui, es pot dir que els bretons són capaços de
produir, transformar, vendre, i fins i tot, lliurar grans
superficies claus en mà, als països europeus, del
Golf pèrsic i països emergents, Brasil i Xina. La
Bretagne ha accedit finalment al mercat mundialitzat
amb totes les conseqüències positives i negatives.

Entre les conseqüències positives constatem que els
bretons es van desenvolupar, modernitzar i enriquir,
com sempre, alguns més que d’altres. Les manifesta-
cions pageses continuen sent radicals en funció del
preu de la llet o de la carn. I mentrestant alguns page-
sos rics es passegen a Las Vegas o a Cancún. El mapa
electoral també ha canviat de color d’ençà de l’elecció
de François Mittérand l’any 1981. El 2005 els bretons
van votar positivament per Europa. La tendència

socialista continua majoritària amb François Hollande
el 2012. Així doncs als mapes electorals, la Bretanya,
hi figura tota en rosa. Al govern actual d’esquerres,
quatre ministres i nombrosos alts càrrecs de l’Estat,
són d’origen bretó. Només és un indici però prou sig-
nificatiu d’una estratègia que fins ara ha donat resul-
tats. Per experiència, nosaltres catalans sabem que
també hi ha límits en aquesta col·laboració.

Què va aconseguir Bretanya de l’Estat central? A part
del seu desenvolupament econòmic i social, gens
menyspreable, que és a més una conquesta que
correspon als bretons mateixos, el Consell Regional
de Bretanya va signar el 2004 un conveni Regió-Estat
per a la protecció i promoció de la seva llengua, cul-
tura i identitat. I és cert que la cultura cèltica té un
gran èxit a tot França, i que la retolació bilingüe ha
arribat a tots els pobles i ciutats de Bretanya. Hi ha
sens dubte molts altres avantatges arrencats a un
dels estats més centralista del món. En això, els bre-
tons han estat molt hàbils.

Entre les conseqüències negatives hi ha, en primer
lloc, l’espoliació dels pagesos pobres, els anys 60,
però a continuació, durant els anys 80-90, la pro-
ducció agrícola i sobretot ramadera intensiva ha pro-
vocat unes conseqüències nefastes per al medi natu-
ral, que pocs turistes descobreixen, però que ni la
capa freàtica ni les algues verdes de la badia de
Saint-Brieuc i de set altres badies, no poden amagar.
La gran dificultat dels pagesos bretons, sovint en
mans de grans empreses químiques i de la gran dis-
tribució, és la seva reconversió vers una producció
realment sostenible. Aquest és el repte fonamental
que tenen al davant, han de passar com més aviat
millor, del model produccció industrial intensiu i

CULTURES D’ARREU DEL MÓN LA BRETANYA ACTUAL I EL SEU FUTUR

Atlas Breizh - Bodlore-Penlaez & D.Kervella 2011
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negatiu, al model de producció ecològica generalit-
zada i respectuosa tant del medi com dels consumi-
dors. Amb la crisi econòmica mundial el repte de la
reconversió del model de producció s’ha agreujat i
esdevingut més urgent.

Les manifestacions dels pagesos bretons de la tardor
2013, han conduït a una protesta popular, que recor-
dava la “Révolte des bonnets rouges” de 1675,
contre un impost reial de Lluís XIV. Ara, el model
bretó de producció agraria intensiva es troba en crisi,
a causa de la competència dels pagesos danesos i
alemanys que l’han multiplicat per deu, i perquè tam-
poc no han pogut dur a terme una vertadera recon-
versió agrària sostenible. Es troben ara en un atzucac.

Pel que fa al futur del país bretó, del seu poble i de la
seva identitat, diguem que tot depèn de com es mira,
i cap a on aniran les tendències econòmiques, socials
i polítiques a França, Europa i el món. Perquè, com
tots els països, la Bretanya depèn alhora d’una situa-
ció global sempre problemàtica. Però, per sobre de
tot, la Bretanya depèn d’ella mateixa. Com tothom. 

En conclusió, si hi ha una cosa que els bretons tenen
clara actualment és la necessària interacció i unió
entre l’economia i la identitat. Existeix una marca
Bretanya i una mena d’orgull bretó que es manifesta
de maneres diverses. És una economia moderna
promoguda, defensada i incentivada d’una manera
unitària, podríem dir interclassista, per tot un poble
d’homes polítics, de sindicalistes, d’empresaris, d’u-
niversitaris, d’investigadors, de tècnics superiors,
d’empleats de serveis, de comerciants, de treballa-
dors, de pagesos, etc… (A la regió bretona, l’atur és
de 2 punts inferior al de la resta de l’Estat).

Els bretons posseeixen unes qualitats humanes evi-
dents, de serenor, de respecte al treball i de tenacitat,
que recorden bastant els nostres propis valors, que
en el nostre cas, vénen de molt més lluny (menes-
trals dels segles XVI, XVII i XVIII, industrials dels
segles XIX i XX, i enginyers i tècnics superiors de les
noves tecnologies d’avui).

Els bretons creuen finalment, després d’unes llar-
gues etapes de pobresa, de retard i de menyspreu,
en una identitat realment serena i segura d’ella
mateixa, com ho senyala l’estudi del núm. especial
de Le Monde del 22 de juliol de 2013 (2) que con-
clou amb l’evocació d’una identité apaisé (encal-
mada). De la mateixa manera, el politòleg de la
Universitat de Rennes II, Michel Nicolas (3) resu-
meix molt bé en el subtítol del seu darrer llibre
Breizh, el que pensa tota una societat, partits, sin-
dicats, associacions culturals de tota mena, que afir-
men i militen per a una identitat clara i ferma, una
identitat bretona reivindicada. 

NOTES

(1) Història:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B2ria_antiga_de_
Bretanya

Llengua:
http://ca.”wikipedia.org/wiki/Bret%C3%B3

(2) “Breizh Power, à l’abordage”. Supplément Le Monde
du 22 juillet 2013. Paris, p. 21-27 

(3) Nicolas, M. (2012): “Breizh, La Bretagne revendi-
quée”. Skol-Vreizh. Rennes, 445 pp.

El Bosc de Broceliande. Foto de Philippe Manguin



Salvador neix a Santa Coloma
de Farners,  lluny de Roma

Estudia història i dret
i amb un grup fa un viatget

fins a Grècia, Palestina
i Egipte. Com al·lucina!

L'antic món grec i  jueu
sempre més es farà seu.

Amb Laia, l'any trenta-dos, 
guanya molts  admiradors.

Ariadna al laberint,
Letitzia, vés seguint...

Amb la guerra com molts
s'haurà d'empassar la pols.

Commogut pel que ara viu,
va i Antígona ens escriu.

en vers, treu de la pastera
Cementiri de Sinera.

també El caminant i el mur,
un llibre ple de "glamour",

I les Cançons de la roda ...
que Raimon posa de moda.

i aquell llibre, Pell de brau,
que el premi Nobel li escau,

Oi que La Primera història
d'Esther deixarà memòria ?

Ronda de mort a Sinera
és una obra de bandera,

un muntatge d'en Salvat,
que amb l'Espriu han preparat

per fer conèixer el seu món;
com també feia en Raimon.

Recordeu el genial
relat d'En Quim Federal

Les roques i el mar, el blau.
Una altra Fedra, si us plau?

Com veieu,  va ser l'Espriu
un escriptor productiu.

Fins que un dia es va morir,
i aquí a l'auca posem fi.
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