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Un record alliçonador
Ramon Jounou i Baldrich

Batlle de Bellpuig

Iniciar el llibret Gent de Casa dedicat in 
memoriam, a Isidor Cònsul i Giribet, amb 
unes paraules encertades és certament una 
tasca difícil i compromesa� Tot i així, parlar 
de l’Isidor Cònsul respecte a la seva relació 
amb Bellpuig, la vila que tant estimà i a la 
qual dedicà imaginació, constància i tena-
citat, potser ens serà fàcil si seguim el seu 
exemple serè i proper� 

Els seus lligams amb Bellpuig abracen dife-
rents etapes amb una presència significati-
va, les quals, al cap i a la fi, tots som cons-
cients que van contribuir a forjar de manera 
directa les seves arrels i conviccions� Primer 
com a infant al costat de la família, pares, 
germanes, tiets i cosins, aquells records 
del Carrer Sant Josep i dels companys de 
l’escola que tant li agradava recordar� Més 
tard com a jove compromès amb la lectura, 
l’educació i la cultura popular, tot dedicant 
temps i passió en àmbits com la biblioteca, 
les sardanes, l’orfeó i fins i tot l’acadèmia, 
entre altres� I finalment l’etapa en què, ja 
instal·lat com professional a la zona de Bar-
celona, va continuar col·laborant en el món 
cultural de Bellpuig; impulsant el Premi 
Valeri Serra, organitzant presentacions de 
llibres a la biblioteca municipal, fent escrits 
per al Pregoner i altres que, sense adonar-
nos-en, promovia amb la seva anàlisi� Al-
hora, es feia present, al costat de la seva 
esposa i fills, en diversos actes del nostre 
municipi� Al costat de l’Isidor, la gent de 
Bellpuig, la gent de casa, palpava una sen-
sació còmoda, potser era allò que ell mateix 
deia en les pàgines inicials del primer recull 
del Premi Valeri Serra i Boldú: la literatura és 

un món de llibertat. Potser, l’únic, a hores d’ara, 
que ens queda.

Presentem aquest llibret amb orgull i bon 
record per aquell qui fou, al llarg de molts 
anys, el secretari del jurat del Premi Valeri 
Serra de cultura popular� El seu compromís 
literari amb Bellpuig i la nació catalana, la 
seva presència a les festes i diades del po-
ble, la seva bonhomia i capacitat de conver-
sa, la seva estima pel patrimoni i passió per 
la memòria històrica dels seus orígens, bé 
són prou motius per entrelligar les pàgines 
d’aquest quadern, que es pot constituir com 
un recull dels seus bons consells i lliçons; 
un record alliçonador�

Així doncs, la vila de Bellpuig, en la vetlla-
da del Premi Valeri Serra, ha sabut trobar un 
moment per mantenir viu el nom de l’Isidor 
Cònsul, i, al costat de l’edició d’aquest qua-
dern, de ben cert en vindran també d’altres� 
Tots ells amb la intenció de conservar aquell 
sentiment de pertinença al territori de Po-
nent, del qual ell mai va desprendre’s� Algu-
nes reflexions donen raó a projectes culturals 
que, gràcies a la dedicació de persones com 
l’Isidor Cònsul, es van promoure i que, ara, 
ens cal conservar i potenciar� Una d’aquestes, 
la que escrivia ell al Llibre de Bellpuig:

No podem perdre la perspectiva de saber que ve-
nim de quasi mil anys d’història i que som hereus, 
en darrer terme, d’unes soques que han fet, amb es-
forç i tenacitat, el Bellpuig que tenim. Arbres d’un 
bosc que ens pot agradar més o menys, però que té 
la virtut de ser el nostre, el que ens han llegat avis 
i pares, i que tenim l’obligació de transmetre als 
que vindran. 
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L’amic Isidor
Francesc Teixidó

Corrien els anys 70� La ciutat de Barcelo-

na bullia vital, mentre que a la “terra fer-

ma” el pas el marcaven els tractors� L’Isi-

dor maldava perquè els amics de Bellpuig 

participessin de la primavera ciutadana� 

El restaurant “Quatre barres”, a Ciutat 

Vella, era perfecte per anar entenent la 

diferència entre menjar i assaborir, entre 

beure i degustar i entre menjar postres o 

arrodonir un àpat agradable� Si tocava tea-

tre anàvem al Lliure, una pel·lícula era se-

leccionada a la llum dels Cuadernos para el 

diálogo, cap llibreria revolucionària ens era 

desconeguda, i l’anada a les Sis hores de 

Canet arrencà des de Nou Barris-Prospe-

ritat, aprofitant que la Carme Cònsul i la 

Conxita Nadal s’oferiren a ser els cangurs 

de l’Arnau i el Xavier, ciutadans amb pas-

saport segellat feia més de sis hores però 

menys de sis mesos� El Roger encara no 

hi era� El Francesc, que ja havia desgranat 

dos calendaris sencers, i el Carles, que ja 

en portava un d’estripat, no es mogueren 

de Bellpuig, del carrer del campanar, on el 

vell rellotge no s’acabava de creure que a 

Canet 1976 les mateixes hores marcaven 

un altre temps�

Ben aprovats els cursos d’utopia, va arribar 
el moment de passar a la pràctica: l’Isidor 
se n’anà al món de l’ensenyament i jo a 

promoure el cooperativisme laboral� Arro-
donint-ho molt, si un va rebre llenya a Bar-
celona, l’altre va entomar garrotades prop 
de Bellpuig� Però les tesis ho tenien tot 
previst: després de l’acció, reflexió� L’únic 
problema era que el calendari no s’estava 
de romanços� Cada full caigut arrossegava 
una esperança, dret i net –i esbatussant, 
també– potser només hi quedava en Xiri-
nacs, la democràcia no tenia inconvenient 
en ensenyar les vergonyes i ja no era sen-
zill definir la Pàtria� S’esmunyien els anys 
80 del còmput oficial i els primers 40 del 
temps particular� Per tant, prou tocava re-
flexionar, però: en quina direcció?

L’Isidor encetà la seva etapa pragmàtica ele-
gint valors que pogués cultivar ell tot sol al 
seu hort particular: família, lletres, pàtria� 

Francesc i Isidor a inicis dels 60�
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La collita ja l’oferiria al col·lectiu, però els 
plançons els posaria ell, l’adob el pagaria ell 
i la suada de l’hortolà erudit també era cosa 
seva� Dels grups organitzats que pregonen 
conceptes semblants li’n quedà un pobre 
record i no gaire confiança, malgrat que no 
pogués evitar una certa atracció pels ens 
encapçalats amb fort carisma personal�

Jo vaig optar per la utopia de la transforma-
ció de la societat per la societat: una mena 
d’hort on molts hortolans treballen junts, 
superen com poden les pròpies misèries, 
avancen en el creixement individual i assa-
gen fórmules d’acció col·lectiva�

Encara que pugui sembla estrany, aquesta 
divergència de plantejaments i els debats 
que ha generat, mai han suposat obstacle 
per gaudir d’una amistat madura i sana�

*  *  *

Mai hem fet junts les vacances� Una sàvia 
intuïció ens assenyalava els temps de con-
vivència positiva� Sempre han estat espais 
curts i densos� La Festa dels Dolors no do-
nava per gran cosa: la dedicació a la família 
i al Premi Valeri Serra se’ns menjava el cap 
de setmana� Normalment, la coca de Sant 
Joan se servia acompanyada d’un temari 
que, al final de la revetlla, quedava con-
sensuat per al debat de setembre� Amb la 
Festa Major entràvem en matèria, però mai 
abans de la mitja part del ball de nit� I la 
matinada, coincidint amb el relleu dels vi-
gilants de les fàbriques del poble, hi posava 
el punt final� Com si la visió del pencaire 

cansat ens creés mala consciència proletà-
ria, fèiem una ràpida síntesi i quedàvem 
per l’endemà, resignats i convençuts� Con-
tents de la sort de treballar plenament a 
gust o d’estar a punt d’aconseguir-ho� Re-
signats davant l’evidència que no havíem 
pogut canviar el món� Convençuts que el 
món no ens havia canviat a nosaltres� Com 
sigui que no coincidíem en el grau de con-
venciment, el plenari de Cap d’Any queda-
va automàticament convocat�

I tots els 31 de desembre, des del 1976, la 
Romi, l’Àgueda, l’Isidor, jo mateix i, a vega-
des, la Maria Xinxó, hem oficiat la nostra 
personal litúrgia d’acomiadament de l’any�

A Montserrat, a mitjan dels anys 60 (Jaume Massana, 
Francesc Teixidó, Ramon Massana i Isidor Cònsul)�
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A les 9 del vespre, sense cap exigència 
de puntualitat, la seva casa de Cervera o 
la nostra casa de Bellpuig, obrien la porta� 
El “passeu, passeu���!”, esperit Sisa inclòs, 
autoritzava a passar a la cuina embotits, 
confitats, llaunes, aperitius, vins i diges-
tius exòtics d’eficàcia dubtosa� Avui, segle 
XXI, se’n diu “delicatessen”� La denomi-
nació d’origen coincidia amb els indrets 
terrenals on ens havien portat el lleure o la 
feina� Certament, l’Isidor excel·lia� Ara bé, 
tot plegat no deixava de ser “l’introito” del 
plat fort que anava a càrrec de la cuinera 
de l’any�

L’intercanvi d’obsequis prohibia els dispen-
dis; només eren permesos els simbolismes� 
Tornava a excel·lir l’Isidor amb exemplars 
dels millors llibres en què havien intervin-
gut ell o la Romi�

Després venia la lectura del “menú”, que 
donava a entendre, o no, de què anava 

l’enrenou de la cuina i el “xup-xup” de la 
cassola�

Amb aquest preàmbul, seure a taula volia 
dir que eren quarts d’onze� Les nostres 
dotze, les tocàvem manualment quan ens 
venia de gust� I mentre hi havia temari du-
rava el sopar, “sopar mític que s’allargassa 
fins a la matinada de l’any nou i té la virtut 
de conjugar l’hedonisme de la bona taula 
amb el plaer del debat” (Tractat de Geogra-
fia, pàg� 53)�

No tots els debats eren plaents, però tots 
eren transparents i respectuosos� Valors 
personals, convivència de parella, l’ofici de 
pares i mares��� Déu i Església��� la Pàtria i 
les misèries polítiques��� el consol de la lite-
ratura��� el poder del capitalisme modern��� 
Hem exercit la professió per guanyar-nos 
la vida, però també per vocació i per con-
vicció, malgrat les decepcions� D’aquí que 
arribéssim a magnificar el seu poder d’in-

L’Estartit, octubre de 1993 (Romi Porredon, Isidor Cònsul, Francesc Teixidó i Àgueda Busto)�
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fluència en la fesomia de Catalunya i que 
en volguéssim justificar l’orientació social 
que li donàvem� Aquests debats sociopro-
fessionals podien arribar a ser tensos, però, 
com ja he apuntat abans, han estat fona-
mentals per a l’afermament d’una amistat 
basada en el respecte, la confiança total i 
l’ajuda mútua, que s’ha practicat quan ha 
fet falta�

*  *  *

Quan Edicions Proa, que ell havia trans-
format, va deixar de formar part del Grup 
Enciclopèdia Catalana, li vaig recordar el 
trasbals que em va suposar la pèrdua d’in-
dependència de Banca Catalana, de la qual 
jo n’era apoderat en una oficina de la zona 
de Lleida� Es resistia a acceptar que l’únic 
Nord –convenientment dissimulat, això 
sí!– del capitalisme neoliberal és l’obten-

ció del màxim benefici econòmic en el me-
nor temps possible� I que, aquesta norma, 
l’aplicava en tots els sectors de producció 
de béns i serveis, editorials literàries cata-
lanes incloses� Ho va entendre, però no ho 
va acceptar� En qualsevol cas, creia ell, la 
seva vàlua d’editor amb equilibri demos-
trat entre qualitat de producte i rendibili-
tat econòmica, s’imposaria al model obtús i 
poc delicat que jo vaticinava�

Va passar males estones: disgregació del seu 
grup de col·laboradors, subjecció a criteris 
d’edició més imposats que no pas raonats, 
molta atenció als objectius econòmics que 
anaven creixent en exigència��� Li era difícil 
fer respectar la seva concepció de Proa: edi-
torial de referència dins la cultura catalana 
que, a l’igual que potencia línies tradicio-
nals, vol invertir en contemporaneïtat aixo-
plugant nous autors i gèneres minoritaris�

Sopar de cap d’any (Àgueda Busto, Francesc Teixidó, Isidor Cònsul, Maria Xinxó i Romi Porredon)�
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La nova gerència el respectava en la re-
tribució econòmica, però era insensible al 
complement d’independència funcional 
i creadora que tant necessitava� Algunes 
reunions a certs nivells el desgastaven for-
tament� Tant que, ja avançada la malaltia, 
ell mateix va explicar a l’equip mèdic que, 
la gènesi, calia cercar-la en fortes tensions 
professionals que l’havien afectat molt�

Durant el 2009 el calendari de trobades va 
ser constantment alterat per la salut, que 
anava empitjorant� Reservava forces per 
gargotejar apunts i donar quatre instrucci-
ons sobre projectes mig embastats� I, amb 
ansietat, insistia en organitzar una trobada 
amb el “seu amic”, malgrat l’esforç que li 
suposava mantenir una conversa�

El diumenge, 9 d’agost, a Cervera, sense 
més testimoni que el captard segarrenc, 
m’abocà: “Tenies raó”� Vaig intuir per on 
volia anar (si algun tema ens afilava la dia-
lèctica, era equilibrar pragmatisme i utopia 

en el qüestionament del model econòmic i 
social vigent)�

Revestint-me de capellà a l’antiga, l’acorra-
lo: “Raó quan volia alliçonar-te sobre la fe-
somia real del sistema?”� Dibuixà el somriu-
re del penitent resignat: “Sí, sí, això”� Des 
de la penombra de la saleta, se sent la veu 
del Roger: “Ep, parella de dos! Us serveixo 
ja el xampany?”� Era el darrer tema pen-
dent� A l’igual que els últims trenta anys, 
considerant-lo tancat i debatut, vàrem fer 
una encaixada rient-nos��� de nosaltres ma-
teixos�

El 27 del mateix agost, a desgrat nostre, 
se’ns va tancar l’agenda� Podia haver-la 
guardat en un calaix, però m’ha semblat 
que donar a conèixer un estil de relació 
sense egoismes ni enveges, on l’amistat ha 
volgut dir intercanvi de coneixements, de 
frustracions, d’intimitats, suport moral i 
econòmic��� acabaria de completar la feso-
mia de l’Isidor, del “meu amic” Isidor�
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A Cinc estacions. Un dietari (Barcelona, 1998) 
començà a parlar tímidament d’ell mateix i 
de la pròpia família –el que, per moda, avui 
se’n diu la literatura del jo- i, posterior-
ment, en alguns articles i en col·laboracions 
a diversos llibres col·lectius anà persistint 
en aquest àmbit i podríem dir que ja tro-
bem una mena de mitificació de la infan-
tesa i la joventut, i fins i tot de projecció 
cap als propis orígens en els seus dos úl-
tims llibres, En el nom del pare (Terol, 2004) 
i Tractat de geografia (Barcelona, 2008)� Ens 
en servirem, doncs, en la mesura que ens 
calgui per refer aquest recorregut biogràfic 
i de treball d’Isidor Cònsul�

A l’entrada de En el nom del pare, i sota 
l’epígraf “Vida, memòria i ficció”, expres-
sava que: “Des que tenia vint-i-tres anys, 
la meva professió ha consistit a llegir, ex-
plicar, comentar i estudiar l’obra literària 
dels altres� M’hi he dedicat com a profes-
sor de literatura, exercint de crític literari 
i treballant en el món editorial� No puc dir 
que siguin feines que m’agraden perquè, 
en realitat, totes tres m’apassionen� Les he 
viscudes, i les visc, amb intensitat, i patei-
xo si alguna musa del tercet resulta massa 
exclusiva i m’impedeix escapar-me, ni que 

Estudis i projecció universitària 
 d’Isidor Cònsul

Ramon Miró

sigui de manera tangencial, a visitar les al-
tres dues parentes�” (pàg� 7)

I, tot i que ell mateix fa referència en una 
altra part a l’afirmació de Pere Gimferrer 
que “l’aprenentatge dura tant com dura la 
vida, si hi creiem”, anem a repassar aquí les 
etapes vitals d’aprenentatge més explícit, 
les de treball d’investigació i les de docèn-
cia, amb interpenetració entre elles gaire-
bé des dels inicis, com veurem�

LES ARRELS

Un petit poble de muntanya, Espés (a la 
província d’Osca però ben prop de la fron-
tera amb Lleida) és el lloc on va néixer el 
seu pare i on ell passà, de nen, alguns es-
tius de vacances a casa els oncles� Mitificat 
no només com a àmbit d’orígens, sinó tam-
bé com a espai on ambientà mentalment 
algunes novel·les, com Cien años de Soledad, 
de Garcia Márquez, o Bearn, de Villalonga, 
Espés serà després, en certa manera, l’àm-
bit personal i familiar de retirada virgiliana�

PRIMERS ESTUDIS

Nascut a Bellpuig, el 1948, serà el gran de 
tres germans, i l’únic noi� Dels estudis de 
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la seva tutela vaig fer l’ingrés i els tres pri-
mers cursos de batxillerat�”1 Alhora, el seu 
fill Virgili, de la mateixa edat que l’Isidor 
Cònsul, serà company de jocs i de lectures; 
més quan vivien al mateix carrer�

La recent creada Acadèmia Sant Tomàs fou 
l’àmbit dels estudis secundaris, amb algun 
llicenciat i el suport de mestres, i amb la 
característica que era només un centre 
preparatori i calia, després, al juny, tras-
lladar-se a Lleida a fer els exàmens finals 
de totes les assignatures en un sol dia� Ho 
recrea en el capítol “Anar a estudi� Notes 
sobre l’ensenyament a Bellpuig” del Llibre 
de Bellpuig�

primària, a les Escoles Nacionals, destaca 
ell mateix un mestre que fou el seu pri-
mer referent intel·lectual important: José 
M� Gonzalvo Villacampa, mestre a Bellpuig 
entre 1954 i 1963� El mestre Gonzalvo, ara-
gonès, daltònic, virgilià i socialista utòpic, 
havia arribat a ser comandant de l’exèrcit 
republicà durant la Guerra Civil; s’exilià i al 
retorn l’empresonaren fins que quedà lliu-
re amb avals i pogué reprendre la feina de 
mestre� A classe,  el mestre Gonzalvo –un 
mestre singular que fins i tot tenia instal-
lada al fons de la classe una llarga taula on 
els nens podien fer pràctiques d’electri-
citat i d’altres oficis i en una finestra un 
rusc d’abelles amb paret de vidre perquè 
poguessin observar com treballaven- va 
veure les seves aptituds i convencé el pare 
de l’Isidor perquè el deixés estudiar� “Sota 

1 Isidor CÒNSUL, “Mestre Gonzalvo”, a El Prego-
ner d’Urgell, núm� 701 (23�12�2008), pàg� 32�

Classe del mestre José M� Gonzalvo Villacampa, a mitjan dels anys 50 (Isidor Cònsul és el més alt, a la dreta del mestre)� 
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MAGISTERI A LA NORMAL DE  LLEIDA

Entre 1965 i 1968, estudià els tres anys de 
magisteri a la Normal de Lleida, en classes 
separades els nois de les noies� No sembla 
que aquesta etapa li proporcionés gaires 
models de professor, sinó que més aviat 
fou una època grisa, només enlluernada 
per dos àmbits: el de les amistats genera-
des entre els companys d’estudis i el de la 
descoberta i l’enamorament de la Romi, 
que serà després la seva dona�

L’únic fet que en recrearà a posteriori és 
una plantada general que feren a un exa-
men de la catedràtica de pedagogia, que 
els havia imposat com a càstig (vegeu “El 
nostre 68” a Tractat de geografia)�

LA UNIVERSITAT. ESTUDIAR 

I TREBALLAR ALHORA

A la Universitat de Barcelona estudià Filo-
logia Romànica, però treballant alhora en 
una escola del carrer Urgell� Potser aquest 
cert absentisme de les aules fou la causa 
que tampoc no en destaqui el mestratge 
de cap professor en concret�

D’aquests anys, fou especial el de tercer 
de carrera, en què l’incendi del paller del 
seu pare, dedicat al comerç de farratges, 
l’obligà a quedar-se a Bellpuig, a treballar 
a l’Acadèmia Sant Tomàs, i anar els caps 
de setmana a Barcelona per posar-se al dia 
de les classes (l’únic també que ha recreat; 
vegeu: “Aquell curs 1970-1971” a Tractat de 
geografia)�

UNA TESI ACCIDENTADA

El primer projecte de tesi doctoral, ende-
gat a l’època d’estudis a la Universitat i 
tutorat per Antoni Comas, era estudiar la 
recepció de l’obra de Jacint Verdaguer per 
part de les successives generacions i els 
diversos corrents literaris posteriors que 
s’havien produït a Catalunya� La sobtada 
mort d’Antoni Comas, l’any 1981, deixà en 
parèntesi el tema�

L’any 1982, Joaquim Molas, catedràtic a 
la Universitat Autònoma de Barcelona, re-
alitzava el canvi de càtedra a la plaça, ara 
vacant, de la Universitat de Barcelona� 
Cònsul el veu com el nou director possible 
per a la tesi, tant més quan Molas havia ja 
dedicat algun curs de doctorat –a finals de 
l’etapa anterior- al segle XIX, amb especial 
atenció a Verdaguer� El 1986, a la represa 
Història de la Literatura Catalana, amb el 
volum VII centrat en el segle XIX, Molas 
s’encarregarà personalment, també, del ca-
pítol sobre Verdaguer�

D’entrada, diu que li etzibà que si ja sabia 
que Verdaguer era un carca, probablement 
per a provar-lo�2 Després, acabà reorien-
tant-li la tesi, suposem que en una línia 
més conforme a la planificació que Joaquim 
Molas tenia muntada d’anar encarregant a 
diversos doctorands l’edició crítica d’al-
guna obra important de Verdaguer (Pere 

2 Vegeu “Mestre Molas� Tres apunts” a Isidor 
CÒNSUL, Cinc estacions. Un dietari� Ed� La Magra-
na, Barcelona, 1998�
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Farrés, Colom/L’Atlàntida, Ramon Pinyol, 
Pàtria, etc�)� 

Isidor Cònsul trià el volum de Sant Francesc, 
però no arribà a abandonar la idea primera, 
que devia tenir ja mig embastada i que aca-
bà essent el primer llibre seriós que publi-
caria, Jacint Verdaguer. Història, crítica i poesia 
(Edicions del Mall, Barcelona, 1986)�3 A 
més, el volum de Sant Francesc li permetia 
resseguir diverses etapes de Verdaguer i, 
alhora, connectar amb un dels grans ideals 
del poeta, el franciscanisme�

La tesi, amb el títol “Sant Francesc, de Ja-
cint Verdaguer, un poema per a una vida”, 
llegida el 1991, serà el cos principal del vo-

lum quinzè de l’edició de l’obra completa 
de Jacint Verdaguer, empresa per la Socie-
tat Verdaguer a través de les publicacions 
d’Eumo Editorial�4 

L’ENSENYAMENT

Podríem dir que en aquest camp s’anà pro-
duint un ascens gradual en les edats dels 
alumnes� Mestre, de primer, a l’escola Sú-
nion (escola privada nascuda amb la doble 
voluntat de normalització catalana i reno-
vació pedagògica); professor de literatura 
a l’institut de batxillerat Joanot Martorell 
d’Esplugues de Llobregat durant més de 
quinze anys i, finalment, professor univer-
sitari a la Universitat de Vic, just els anys 
anteriors a ser nomenat director de l’Edi-
torial Proa� Aquesta activitat era comparti-
da ja de força temps enrere amb la de crític 
al diari Avui i a Serra d’Or, i amb la direcció 
d’alguna col·lecció a l’Editorial la Magrana 
(especialment, “L’esparver� Llegir”, adre-
çada a l’ensenyament secundari)�

La direcció editorial, però, reduí al mínim 
aquesta faceta (pràcticament, a conferèn-
cies i, també, a un derivatiu connectat amb 
les editorials, les presentacions de llibres)�

3 El mateix any, s’encarregà de la publicació del 
quadern extraordinari del diari Avui, titulat “Cen-
tenari de la publicació de «Canigó»” (amb l’Avui de 
19�12�1986), que, a més d’un treball propi, aplega 
articles d’Amadeu J� Soberanas, Joaquim Molas, 
Oriol Martorell, Joan Llopis, Julià Guillamon i Jor-
di Léman)�
4 Jacint VERDAGUER, Sant Francesc (a cura d’Isi-
dor Cònsul)� Eumo Editorial (Jacint Verdaguer� 
Obra completa� Sèrie A, vol� 15)

Quadern publicat per l’Avui, el 19 de desembre de 1986, 
amb motiu del centenari de la publicació de Canigó (co-
ordinat per Isidor Cònsul)� 
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A l’etapa anterior, ens recorda un antic 
alumne seu a la Universitat de Vic, ara pro-
fessor, que els seus cursos eren prou atrac-
tius perquè no només s’estudiava autors de 
la literatura catalana contemporània sinó 
que, a més a més, i per les seves connexi-
ons editorials, els portava a les classes au-
tors destacats a qui podien conèixer, així, 
personalment i contrastar amb ells alguna 
de les lectures fetes�

LA TRIPLE VINCULACIÓ PONENTI-

NA:  BELLPUIG, CERVERA I ESPÈS

Amb residència habitual a Sant Just Des-
vern, tres seran els àmbits ponentins on 
repartirà les estades, cada un amb un ele-
ment d’atracció: Bellpuig, a la casa dels 
pares; Cervera per la família de la dona; i 
Espès, pels orígens del pare i la mitificació, 
alhora, del lloc de vacances infantil�

A Bellpuig, no faltava a les grans celebraci-
ons de Nadal, els Dolors i la Festa Major; a 
Cervera, on havien comprat casa, hi passa-
va les temporades de vacances dedicades 
a treball més personal i Espès era la via 
d’escapament de la muntanya per passar 
algun cap de setmana lluny del soroll, que 
diríem�

De tots tres llocs n’ha fet obra� A  Bellpuig, 
era obligada la presència a les festes dels 
Dolors per a l’organització i la participació 
en els Premis Valeri Serra i Boldú de Cultu-
ra Popular; se n’ha derivat també una colla 
d’articles a la revista El Pregoner d’Urgell,  

els escrits en els quaderns “Gent de casa”, 
editats cada any amb motiu del premi i de-
dicats a fer memòria o homenatge a perso-
natges de la vila o vinculats� Coordinà tam-
bé la realització del Llibre de Bellpuig. Una 
història gràfica (Bellpuig, 2007) i en redactà 
tres capítols�

A Cervera, la participació a les festes del 
barri de Sant Magí ha tingut també tra-
ducció literària amb la seva col·laboració 
acostumada, en solitari o a duo amb Romi 
Porredon, en els “Quaderns Barri de Sant 
Magí”� En aquestes col·laboracions abun-
den les recreacions històriques, ajudades 
pel marc històric de la ciutat prou ben con-
servat encara� Recreacions que en algun 
cas l’acosten al realisme màgic de Perucho, 
com en el text que dedicà, el 2002, a “Ja-
cint Verdaguer i Cervera”�
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Lliurament dels premis Valeri Serra i Boldú de Cultura Popular l’any 2001 (Ramon Miró, Isidor Cònsul, Josep Pont, 
Eliseu Climent, Jordi Pàmias, Rosa M� Mora i grup guanyador del premi juvenil)�

Trobada a Montserrat, en la continuïtat de col·laboració pel Premi Valeri Serra (Josep M� Soler, Ramon Jounou, Isidor 
Cònsul, Ramon Miró i Josep Massot)�
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Les rememoracions literàries d’Espés tin-
dran el marc de les Trobades d’Escriptors 
al Pirineu, on assistia alhora com a editor� 
El gruix d’aquestes col·laboracions consti-
tuirà el volum En el nom del pare. Memòria 
d’Espés�

Alhora, textos de i sobre els tres indrets 
seran recuperats també als dos reculls de 
dietari, Cinc estacions. Un dietari i  Tractat de 
geografia�

VERDAGUER, UN TEMA 

 RECURRENT

La coexistència de feines un temps, en-
tre professor a l’institut i director de col-
leccions per a l’ensenyament a La Magra-
na, propicià la primera antologia de poemes 
de Jacint Verdaguer, editada el mateix any 
que el volum d’assaig esmentat abans�5  A 
l’antologia presentava com a introducció 
una primera aproximació biogràfica i lite-
rària a Verdaguer i després organitzava la 
seixantena de textos escollits en quatre 
grans apartats: “La infantesa daurada� Jo-
venívoles� L’Atlàntida”, “L’arpa i el calze: un 
sacerdot poeta”, “Una terra, una història, 
una pàtria” i “Flors del Calvari”�

En ocasió del centenari de la mort de Ver-
daguer i essent ja director de Proa, recupe-
rarà l’antologia,6  renovada: en treurà algun 
text poètic, n’afegirà algun més en prosa i, 
com a variació més important, redistribuirà 
els textos en set apartats i, en lloc de la in-
troducció llarga a l’inici, l’ampliarà i l’anirà 

distribuint com a entrades explicatives a 
cada apartat� El primer apartat queda ara 
dividit en tres (“De Folgueroles a Vic: in-
fantesa i joventut”,  “Primer impuls poètic� 
A l’ombra dels Jocs Florals” i  “De Vinyoles 
d’Orís a L’Atlàntida”); es mantenen els al-
tres tres, però entre els dos últims n’afegeix 
un de nou titulat “Els viatges i la crisi”�

Dos anys més tard, publica el volum Per-
fils de Verdaguer,7 en què presenta com 

5 Jacint VERDAGUER, Antologia (Estudi introduc-
tori, tria i notes d’Isidor Cònsul)� Ed� La Magrana 
(L’esparver� Llegir, núm� 6), Barcelona, 1986�
6 Jacint VERDAGUER, Els bordons de l’arpa. Antolo-
gia (Tria, notes i presentació d’Isidor Cònsul)� Ed� 
Proa (Les Eines, 13)� Barcelona, 2001�
7 Isidor CÒNSUL, Perfils de Verdaguer� Ed� Proa (Bi-
blioteca Literària� Estudis, 10)� Barcelona, 2003�
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a  primera part una nova aproximació a la 
biografia i l’obra literària de Verdaguer i 
una segona part on aplega tres textos de 
temàtica franciscana, en part extrets de 
la tesi i reelaborats i publicats en tres ar-
ticles diferents a diversos anys de l’Anuari 
Verdaguer (anys 1987 [1988], 1991 [1992] 
i 1995-1996 [1999]), i el text d’estudi de 
l’antologia Verdaguer i Maragall. Joc de miralls 
(2002) que havia preparat aquell any per a 
la Diputació de Barcelona�

També des de l’editorial Proa, cal destacar 
l’empresa d’una altra edició de les obres 
completes de Verdaguer (Totes les obres), 
en tàndem amb Joaquim Molas, però amb 
la col·laboració d’altres estudiosos de Ver-
daguer per a cada entrada concreta� Es 
tracta d’una edició amb text normalitzat 
i descarregat de notes a peu de pàgina, 
per a una lectura no d’estudiosos sinó de 
lectors que llegeixen pel simple goig o la 
simple necessitat de llegir (com remarca 

Molas en el pròleg al primer volum, apa-
regut el 2003)� 

Les esmenes a Isabel-Clara Simó per la 
seva novel·la històrica El mossèn (que pren-
drà com a base del protagonista principal 
la figura de mossèn Cinto Verdaguer) i les 
rèpliques de l’autora per una banda i les 
lletres de batalla intercanviades pública-
ment també a través de la premsa amb un 
altre verdaguerista de pes, Narcís Garolera, 
per l’altra, ens animaren el panorama lite-
rari en un i altre moment, i constitueixen 
la cara més distesa –per al públic lector- de 
la seva dedicació a Verdaguer�

Encara, com a primícia d’aquest quadern, 
coneixem ara el seu projecte de redactar 
una biografia sobre Verdaguer i en podem 
fer un tast amb el text –fins ara inèdit– 
que apareix a la present antologia� S’hi pot 
apreciar el seu bon quefer en donar una si-
tuació familiar i un entorn social del Verda-
guer infant amb amenitat i precisió alhora�
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Dins el noble edifici modernista casa Gar-
riga-Nogués, al carrer de la Diputació, 250, 
de Barcelona, seu, durant anys, d’Enciclo-
pèdia Catalana, el despatx d’Isidor Cònsul 
i el meu eren a tocar� Després de cada pe-
ríode de vacances, Nadal, Setmana Santa, 
estiu, entre les moltes confessions, fèiem 
repàs del que havíem llegit o escrit, del 
nostre treball intel·lectual i, si s’esqueia, 
dels viatges� Fou després d’unes vacances 
de Setmana Santa que féu un comenta-
ri que recordo claríssimament�  Ell havia 
tingut una conversa amb algú i, parlant de 
projectes, l’Isidor li havia dit que deixava 
un treball seu per a més endavant, quan 
arribés la jubilació� I aquest algú li digué: 
“Compte, Isidor, perquè algunes vegades 
la jubilació no arriba�”

Com tota mort prematura i en ple procés 
de treball, la seva trenca i ha trencat una 
obra que abasta interessos ben diversos tot 
i que, també, del tot complementaris� En 
una cultura com la nostra, en què les ne-
cessitats de vertebració social i cultural són 
una exigència, sovint ens correspon desdo-
blar-nos, fer i assumir funcions ben diver-
ses� A vegades per responsabilitat i sentit 
de país, d’altres perquè això respon a una 
personalitat encuriosida i oberta a moltes 

Isidor Cònsul, crític i editor
Àlex Broch

sol·licituds� Quan penso en l’Isidor veig la 
diversitat d’interessos, accions i actuacions 
que el configuren com una personalitat po-
lièdrica� I, entre les diverses manifestacions 
que expliquen l’intel·lectual i l’escriptor, 
en voldria assenyalar dues que són cen-
trals en la definició de la seva personalitat 
literària: la de crític i estudiós i la d’editor� 
Els límits d’un article com aquest no em 
permeten entrar en la d’activista cultural 
que també fou Isidor Cònsul� Tampoc no 
ho podem fer del vessant memorialista, 
conreuat, també, aquests darrers deu anys� 
(Per a una anàlisi de la seva obra memori-
alística remeto al meu article “L’obra me-
morialística d’Isidor Cònsul”, dins Revista 
de Catalunya, 249, abril 2009, pàgs� 73-88�)

EL CRÍTIC I ESTUDIÓS

Després de la seva etapa de formació, que 
el porta de l’Escola de Magisteri de Lleida 
a la Universitat de Barcelona –alguns as-
pectes de la qual estan explicats a Tractat 
de geografia–, els primers textos crítics els 
podem començar a datar a final dels setan-
ta i a la dècada dels vuitanta i, sobretot, els 
noranta, quan la seva presència crítica és 
força activa a pàgines com les de Serra d’Or 
i l’Avui� ‘Es una crítica oberta, però que, 
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des de la immediatesa de la crítica periò-
dica, es converteix en crònica editorial o li-
terària d’aquells anys, la qual cosa significa 
el seguiment de l’obra dels escriptors de 
generacions anteriors (J�S� Pons, J� Sales, 
R� Tasis, M� Manent, M� de Pedrolo, J� Pà-
mias, G� Viladot, X� Benguerel, M� Martí i 
Pol, M� A� Capmany, A� Manent, J�M� Espi-
nàs, J� Palau i Fabre, J�M� Castellet, A� Ba-
dia, J� Vallverdú, E� Teixidor, J�P� Cerdà, J� 
Teixidor, L� Villalonga, J� Molas, F� Vallver-
dú, J�V� Foix, M�A� Anglada, J� Sarsanedas, 
A� Artís-Gener, J� Brossa, T� Pàmies, M� 
Rodoreda, R� Xirau, J� Triadú, M� Torres, 
M� Sampere, J�M� Llompart, C� Forner, O� 
Xirinacs o S� Serrallonga), de la generació 
dels setanta (J� Cabré, R� Saladrigas, M�M� 

Roca, F� Torrent, V� Villatoro, Q� Monzó, M� 
Roig, M� Bauçà, A� Susanna, J� Piera, M� 
Desclot, I�C� Simó, C� Riera, A� Pons, J�M� 
Sala-Valldaura, J� Albanell, J� Moncada, J� 
Coca, A� Marí, P� Gimferrer, M� Pessarro-
dona, M� de Palol, I� Grau, M�M� Marçal, 
A� Morell, R� Solsona, P� Coll, J� Rendé, M� 
Barbal, J� Pont, C� Miralles, A� Puigvert, 
M�A� Oliver, G� Janer Manila, T� Moix, F� 
Parcerisas, V� Pujol, N� Comadira, M� Arit-
zeta, A� Munné-Jordà o B� Mesquida) o 
els seus antecedents més immediats (B� 
Porcel, J�F� Mira), però també autors que 
apareixen amb retard cronològic a l’escena 
literària (M�A� Riera, J� Margarit, A� Ràfols-
Casamada) o els que marquen la renovació 
que des de la segona meitat dels vuitanta, 
i més activament als noranta, es dóna a la 
literatura catalana (S� Pàmies, J� M� Fona-
lleras, J� Puntí, M� Serra, V� Llorca, T� Cu-
carella, R� Guillem, J�L� Lluís, D� Castillo 
o E� Bayo)� Malauradament, com sempre 
passa amb aquest material crític publicat 
a la premsa, i malgrat l’amplitud de refe-
rents, és un material dispers que espera 
una ordenació futura� D’aquesta funció crí-
tica, Isidor Cònsul només ens ha deixat un 
llibre: Llegir i escriure. Papers de crítica literà-
ria (La Magrana, 1995)� És un llibre suma 
de sociologia i crítica literària� Dividit en 
tres parts, la central, “7 narradors”, és la 
més important tant per l’aportació que sig-
nifica l’any en què es publica, 1995, com 
per la fixació d’uns referents d’interpre-
tació de l’obra de set narradors� Els noms: 
M�A� Riera, B� Porcel, J� Moncada, J� Ca-
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bré, M� Barbal, R� Solsona i Q� Monzó� Són 
set peces entre l’assaig i el retrat literari� 
la proximitat a l’autor, l’afinitat o l’amis-
tat fan, a vegades, més possible el retrat 
literari (M�A� Riera, J� Cabré, M� Barbal), 
sense oblidar l’anàlisi d’obra� És excel·lent 
el text sobre Monzó, síntesi de retrat i anà-
lisi, un text que evoluciona contrapuntejat 
amb l’evolució de l’autor� La primera part 
de llibre, “Una literatura en curs”, és un 
treball de sociologia literària, mentre que 
la darrera, “1968-1992� 25 anys de poesia 
catalana”, és una crònica del procés poètic 
viscut en els anys que assenyala el títol�

Si l’obra crítica està en la seva major part 
dispersa pels mitjans, com a verdaguerista 

la seva publicació és més continuada� El 
primer títol, Jacint Verdaguer. Història, crí-
tica i poesia (Mall, 1986), ja assenyala dues 
constants d’interès en els treballs verda-
gueristes d’Isidor Cònsul: la reivindicació 
de l’obra del poeta davant lectures reduc-
cionistes i l’anhel d’arribar a elaborar la 
“biografia definitiva” sobre el poeta� El 
primer capítol del llibre, “Jacint Verda-
guer: el marc literari i històric”, n’és un 
primer esbós� Disset anys després fa un 
salt notable amb la publicació d’un nou 
llibre, Perfils de Verdaguer (Proa, 2003), 
dues-centes pàgines del qual ja són un 
“Perfil biogràfic i literari de Verdaguer”� 
La voluntat d’aquest interès biogràfic pel 
poeta l’explicita en una de les darreres en-
trevistes que li feren: quan li pregunten 
sobre els projectes que tenia confirma, 
com a darrer i més important, que “vull 
escriure la biografia definitiva de Verda-
guer” (“La Manyana”, Lleida, 4-I-2009)� 
Quant a divulgació d’obra cal esmentar 
diverses antologies: la primera, Jacint 
Verdaguer. Antologia (La Magrana, 1986);  
anys més tard, Els bordons de l’arpa (Proa, 
2001)� Però com a estudiós l’aportació 
més important és l’edició crítica, tema 
de la seva tesi doctoral, de Sant Francesc 
(Eumo, 2001), volum quinzè de l’edició 
crítica de l’obra del poeta de Folgueroles� 
En aquest camp el somni i la màxima il-
lusió d’Isidor Cònsul es compleix quan, 
amb Joaquim Molas, preparen l’edició, en 
quatre volums, de Totes les Obres de Jacint 
Verdaguer (Proa, 2002-2006)� És una edició 
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d’alta divulgació pensada per a un públic 
ampli, però rigorosament filològica�

L’EDITOR

És difícil ser jutge i part d’un mateix pro-
cés, i quan un crític esdevé editor la seva 
funció crítica se’n ressent per un doble 
motiu� Primer, perquè la funció editorial 
absorbeix el seu treball i, en segon lloc, 
perquè ha d’abandonar la immediatesa crí-
tica i, en tot cas, treballar sobre una base 
literària que no se centri sobre la novetat 
estricta, per tal que la funció de crític i la 
d’editor no entrin en conflicte�

Quan el juny de 1998 Isidor Cònsul accep-
tà la proposta d’Enciclopèdia Catalana de 

dirigir Proa visqué aquesta transformació� 
Un encàrrec com el que havia rebut, i que 
ell acceptà de grat, amb alguns interrogants 
però sense vacil·lacions, era un repte intel-
lectual i professional de primera magnitud� 
I, sense cap mena de dubte, guanyar-lo ha 
estat el nord que, professionalment, ha ori-
entat els darrers deu anys de la seva vida� 
L’Isidor havia de demostrar-se i demostrar 
que podia ser un bon editor i, si podia estar 
entre els primers, millor� D’això en podem 
dir legítima ambició intel·lectual� I tots sa-
bem que de les ambicions intel·lectuals en 
surten les obres de relleu�

Però les obres mai no es fan soles, i per a 
guanyar calia replantejar de cap i de nou 
el llegat de Proa� Aquesta transformació 
entrava en els plans empresarials i cultu-
rals d’Enciclopèdia Catalana� Justament la 
proposta editorial era aquesta: fer de Proa 
una editorial literària catalana de referèn-
cia obligada i necessària, amb pes real dins 
la cultura catalana� I, per a fer-ho, calia dis-
senyar un model editorial� I en el disseny 
i en el model hi ha la base de l’èxit� En el 
model, i en la persona que encapçala i diri-
geix el projecte�

De models editorials, n’hi ha diversos, 
que podríem sintetitzar entre un model 
concentrat i un altre d’expansiu� El model 
concentrat centra l’acció de l’editorial en 
unes poques col·leccions molt ben defini-
des i que generalment aposten pels gène-
res tradicionals amb un públic conegut i 
reconegut� El model expansiu vol abastar 
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l’arc possible dels interessos del lector –a 
vegades, sense saber si hi ha prou lectors 
per a un interès concret– i identificar l’edi-
torial en tots els registres i manifestacions 
d’aquesta diversitat� Aquesta fou l’aposta, 
i la decisió i, per tant, l’adopció d’un canvi 
de model� Proa havia de passar d’un model 
concentrat a un model expansiu�

Si analitzem el catàleg d’aquests dar-
rers deu anys de Proa veurem els efectes 
d’aquest procés i el pas d’un model a l’al-
tre� Cada col·lecció té la seva història� No 
podem pas fer-la ara, però si volguéssim 
explicar l’acció i la direcció d’Isidor Còn-
sul al capdavant de Proa podríem dir que: 
1) Ha desenvolupat un projecte de model 
obert d’editorial abastant i potenciant el 
màxim de gèneres possible� 2) Ha valorat 
la tradició literària nacional i internacional, 
l’ha recuperada en traduccions de gran re-
lleu i úniques en l’edició catalana� 3) Igual-
ment, ha apostat per la contemporaneïtat 
facilitant i incorporant nous autors que 

signifiquen la continuïtat d’una literatura 
i, per tant, ha fet apostes de futur� 4) Com 
a bon editor, ha potenciat i fidelitzat uns 
autors creant la necessària aliança entre 
autor i editor, imprescindible per a la crea-
ció d’un bon catàleg� 5) Ha convertit Proa 
en una editorial de referència� 6) Empre-
sarialment, ha sabut moure’s en el difícil 
equilibri que cal mantenir entre projecte 
cultural i empresa comercial� 7) Ha estat 
estímul per a molts autors i moltes obres, 
que no s’haurien escrit sense el seu sugge-
riment i la seva insistència�

Per tant, si n’hagués de fer un balanç, diria, 
amb total sinceritat, que Isidor Cònsul ha 
superat amb rotunditat el repte que s’ha-
via plantejat en assumir la direcció de Proa� 
És i ha estat, per mèrit propi, un dels edi-
tors de més relleu, influència i importància 
d’aquest canvi de segle i principi del XXI 
dins la cultura i la literatura catalanes� Se-
gur que no li fou fàcil, però ho ha fet pos-
sible�

Àlex Broch i Isidor Cònsul a les Valls d’Àneu, 1996�
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No sabria dir exactament quan vaig co-
nèixer Isidor Cònsul, ni quan va entrar a 
formar part del consell de redacció de Ser-
ra d’Or, del qual seria un puntal destacat 
i enyorat per molts conceptes� Sí que em 
consta que, com tants altres escriptors 
del nostre país, va publicar el seu primer 
article a Serra d’Or el 1979 i que a partir 
del 1983 hi va encetar una col·laboració re-
gular, que no s’acabà fins que una malaltia 
inguarible se’ns el va emportar el 2009� Al 
llarg de tants anys va destacar com un “tot-
terreny” que, amb una capacitat de treball 
enorme i amb una bona voluntat iniguala-
ble, tractava de tots els temes relacionats 
amb el camp de la cultura, i ben especi-
alment amb el de la literatura� En relaci-
ons excel·lents amb el redactor en cap de 
Serra d’Or, Jordi Sarsanedas –amb el qual 
col·laborà d’una manera destacada al PEN 
Club−, tan aviat com s’incorporà, probable-
ment per indicació seva, a l’equip que es 
reunia cada mes per tirar endavant Serra 
d’Or, establí una amistat profunda amb 
l’aleshores director de la revista, pare Maur 
M� Boix, i amb tota la resta dels que formà-
vem part d’un consell una mica a l’ombra, 
el nom dels quals no aparegué als crèdits 
de la revista fins que em tocà de prendre el 
relleu del pare Maur al final de 1994�

Isidor Cònsul, de Serra d’Or
a la Societat Verdaguer

Josep Massot i Muntaner

Isidor Cònsul, en les diverses etapes de la 
seva vida professional –que passà per l’en-
senyament, per la feina a la Generalitat i 
per una tasca molt important com a editor−, 
va ésser sempre un fidel assistent a les reu-
nions mensuals de Serra d’Or, en les quals 
ens trobàvem un grup d’amics –d’edats i 
de formacions diferents, però ben avinguts 
i disposats a treballar per tirar endavant la 
revista, per millorar-la i per difondre-la− 
que d’una banda discutíem sobre dossiers 
que convenia preparar o sobre articles o 
ressenyes que calia encarregar o que ens 
havien arribat espontàniament, i de l’altra 
–com havia estat sempre característica de 
la revista− fèiem tertúlia animada i a vega-
des inacabable sobre la situació del país o 
sobre les alegries o més aviat les desgràcies 
del nostre món cultural o polític, dels nos-
tres escriptors, dels nostres artistes o dels 
nostres homes de teatre� L’Isidor, malgrat la 
feina que tenia en tants fronts, no deixava 
mai de donar idees, de suggerir temes i au-
tors i d’oferir-se ell mateix per redactar ar-
ticles que altres rebutjaven perquè els tro-
baven massa compromesos o simplement 
perquè no s’hi podien posar amb la calma 
que haurien desitjat� Els seus amplis con-
tactes li permetien de no fer volar coloms, 
sinó d’anar al gra i d’oferir primícies sobre 
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autors o obres que sovint havia “descobert” 
per a l’editorial, sense deixar d’aportar una 
contribució decisiva a l’hora de tractar 
problemes que ens afectaven d’una ma-
nera especial o de planificar dossiers sobre 
personatges o esdeveniments que per una 
raó o una altra convenia commemorar o ho-
menatjar� Per delicadesa personal, l’Isidor 
va preferir abandonar aquest camp durant 
els anys que va ésser director de Proa, atès 
que molts dels llibres comentats eren pre-
cisament de la seva editorial, igual que va 
deixar de participar, per les mateixes raons, 
en el jurat dels Premis de la Crítica Serra 
d’Or en els quals havia fet una bona feina 
durant molt de temps�

Des del 1987 vaig tenir dos punts més de 
contacte amb Isidor Cònsul� D’una banda, 

quan es va inscriure a l’Associació Interna-
cional de Llengua i Literatura Catalanes, 
de la qual vaig ésser secretari durant vint 
anys; i de l’altra, quan es va constituir la 
Institució de les Lletres Catalanes i Isi-
dor Cònsul en va formar part del consell 
assessor en representació del PEN Club, 
mentre que jo mateix en formava part en 
representació de l’Associació Internacional 
de Llengua i Literatura Catalanes, i Joa-
quim Molas en representació de l’Institut 
d’Estudis Catalans� L’Isidor tenia ganes de 
formar part també del consell de direcció 
de la Institució, i Joaquim Molas i jo li và-
rem donar suport amb la intenció que hi 
defensés el món dels estudis literaris i de 
l’”erudició”, una mica massa oblidada en 
un indret on dominaven sobretot els “es-
criptors�

Trobada i reunió plenària de la Societat Verdaguer a Montserrat, 20 de novembre de 2004� Visita de l’ermita de Sant Iscle�
Ramon Bacardit, Maica Bernal, Jordi Castellanos, Francesc Codina i Dolors Solà, Isidor Cònsul i Romi Porredon, Francesc 
Cortès, Josep M� Domingo, Carola Duran, Pere Farrés i Pepi Andreu, Enric Gallén, Miquel M� Gibert, Manuel Jorba i M� Te-
resa Trillas, Mari Cruz Martin, Josep Massot, Joaquim Molas i Maria Capdevila, Ramon Pinyol, Lluïsa Plans, Joan Requesens, 
Rafael Roca Ricart, Llorenç Soldevila, Magí Sunyer, Pere Tió, Margalida Tomàs, Ricard Torrents i M� Teresa Ferrer, Carme 
Torrents, M� Àngels Verdaguer, Pep Vila, Joan Vilamala�
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En aquest període hi hagué una nova inici-
ativa de l’Isidor que reforçà la nostra amis-
tat i la nostra relació personal: el 1988 es 
va proposar, juntament amb l’alcalde de 
Bellpuig i amb el seu col·lega i amic Ra-
mon Miró, d’homenatjar el record del fol-
klorista Valeri Serra i Boldú amb la creació 
d’un premi anual anomenat Premi de Cul-
tura Popular Valeri Serra i Boldú, i em va 
proposar que en fos l’editor i que formés 
part del jurat que l’havia d’atorgar� Val a dir 
que l’any anterior, Isidor Cònsul i Ramon 
Miró m’havien demanat que els publiqu-
és una obra pràcticament desconeguda de 
Serra i Boldú, Folklore de la pagesia, que va 
aparèixer a la Biblioteca Serra d’Or amb un 
extens i intens estudi preliminar� D’acord 
amb els pactes que havíem fet, el 1990 va 
poder sortir, a les Publicacions de l’Abadia 

de Montserrat, el primer volum de la nova 
Biblioteca de cultura popular Valeri Serra i 
Boldú, amb l’obra guardonada amb el I Pre-
mi de Cultura Popular Valeri Serra i Boldú 
(1989), la tesi Anàlisi pragmàtica de les ende-
vinalles catalanes, de M� Margarida Bassols i 
Puig, professora de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, que aviat va formar part 
del jurat que es reuneix un cop l’any poc 
abans de Pasqua per atorgar el premi, lliu-
rat sempre a Bellpuig l’endemà de la Festa 
dels Dolors, patrona de la vila� Durant vint 
anys l’Isidor, juntament amb en Ramon 
Miró, va convocar el jurat –presidit per 
Josep Romeu i Figueras fins que la mort 
se’ns el va emportar− i va fer les gestions 
oportunes amb l’Ajuntament de Bellpuig 
i amb els autors dels treballs que anàvem 
premiant� Va tenir encara el goig  de veu-

Presentació del Premi Valeri Serra i Boldú de Cultura Popular (Bellpuig, 1988, amb la presència dels fills del folklorista, Carme 
i Pere, i del president del jurat, Josep Romeu)�
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re el volum 20 de la col·lecció, Arquitectura 
tradicional rural en pedra seca a la comarca del 
Bages, de Jaume Plans Maestra�

Encara hi va haver un altre lligam impor-
tant que em va unir amb l’Isidor Cònsul: 
l’interès comú per la vida i l’obra de Jacint 
Verdaguer i, en general, l’interès pel mo-
viment literari anomenat “Renaixença”, 
sobre el qual, per iniciativa de Joaquim 
Molas –mestre i amic de tots dos−, es va 
celebrar a Barcelona el 1984 un col·loqui 
que al cap de poc temps va donar lloc a la 
institució, a Vic, primer d’uns col·loquis so-
bre Verdaguer (i de l’Anuari Verdaguer, inici-
at amb data de 1986) i després, a partir del 
1991, de la Societat Verdaguer, promoguda 
i presidida fins ara pel rector fundador de 
la Universitat de Vic, Ricard Torrents� No 
cal dir que vam coincidir amb l’Isidor en 
alguns d’aquests col·loquis i en moltes de 
les reunions de la Societat Verdaguer, una 
de les iniciatives de la qual ha estat l’edi-
ció crítica de l’obra verdagueriana, a la qual 
l’Isidor ha contribuït amb el resultat de la 
seva tesi doctoral: una excel·lent edició del 
Sant Francesc de Verdaguer� D’altra banda, 
des de Proa, Isidor Cònsul i Joaquim Molas 
van promoure una edició manejable i seri-
osa de l’obra completa de Verdaguer, inclo-
ent-hi fins i tot la correspondència, i van 
tenir el detall de demanar-me que volgués 

redactar una breu introducció per al Mont-
serrat verdaguerià, editat abans a Vic pel 
pare Maur M� Boix, amb l’ajuda decisiva de 
Ramon Pinyol, vicepresident de la Societat 
Verdaguer�

Molt poc temps abans de la seva mort, 
l’Isidor em va demanar que, com havíem 
fet tantes altres vegades, anéssim a dinar 
plegats� Em volia explicar la seva situació 
personal, que l’havia dut a deixar la direc-
ció literària de Proa, bé que estava content 
perquè hi havia quedat encara en qualitat 
d’assessor� No se sentia derrotat, sinó que, 
malgrat el mal que el corsecava, tenia un 
munt de projectes, entre els quals la redac-
ció d’una extensa biografia de Verdaguer 
que recollís el fruit de la gran quantitat de 
recerca sobre el tema duta a terme d’ençà 
que Josep M� de Casacuberta va començar 
a publicar-ne el magne epistolari� No crec 
que fos a temps de treballar-hi gaire� Sí 
que va poder enllestir encara alguns dels 
articles que ens havia promès per a Serra 
d’Or, ara que tornava a sentir-se lliure per 
dir el que li semblés, sense les traves que li 
imposava la seva condició de director d’una 
editorial�

El trobarem a faltar constantment, per la 
seva bondat, per la seva disponibilitat, per 
la seva saviesa i pel seu tarannà�
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Antologia de textos
Arnau Cònsul

EL PERQUÈ D’UNA TRIA

Havia sentit a dir al meu pare, més d’una 
vegada, que triar o fer una antologia sem-
pre és injust i decebedor –sobretot per 
l’antòleg– i, a més, poc agraït i, sovint, po-
lèmic� Podia entendre aquest darrer quali-
ficatiu si la selecció deixava fora uns autors 
en favor d’uns altres, però la resta d’adjec-
tius em semblaven exagerats� Fins ara� Les 
circumstàncies m’han abocat a treballar 
en una tria que no comptava de fer fins 
d’aquí a vint anys, pel cap baix� Ara sé que 
és injusta perquè, com totes les antologies, 
voldries més pàgines per a encabir-hi més 
textos� És decebedora perquè saps que, 
pel criteri que t’imposes a l’hora d’escollir 
textos, en queden excloses algunes perles� 
Desagraït és, justament, establir aquests 
criteris: qualsevol n’hauria trobat d’altres 
igual de vàlids i, per tant, i en una obra in-
gent com la que tenia al davant, tants caps 
tants barrets: cadascú hauria fet una selec-
ció diferent, cosa que m’ha descobert una 
altra soledat, la que s’amaga rere qualsevol 
tria� 

Quedi clar, però, que no ha estat una tas-
ca feixuga –o només pel que ha suposat de 
record i malenconia–, sinó un plaer gratifi-
cant rellegir i redescobrir, estrenar-me, en 
alguns casos, o picar textos del pare i tro-

bar-hi una profunditat de mots, una bellesa 
de llenguatge, un treball quasi etnogràfic 
de recuperació de paraules i una saviesa 
serena reconeguda per crítics literaris i 
escriptors amics de què, tot i que en vaig 
ser testimoni i receptor de primera línia, 
no n’havia estat mai tan conscient com ara� 
Ho dic sense embuts ni falses modèsties, 
perquè no cal amagar-se’n� No he volgut, 
però, triar textos gaire saberuts, sinó que 
ha primat la proximitat amb el poble, amb 
un Bellpuig i un Urgell que ha dut sempre 
encastats a l’ànima: per això, “De la Can-
delera a Sant Blai” i “Pla de la calma”, tex-
tos que recorden el poble de la infantesa� 
Els altres paisatges seus, Cervera, Barcelo-

Festa dels escriptors a Isidor Cònsul, Barcelona 2009 (Sam 
Abrahams, Arnau Cònsul, Roger Cònsul i Isidor Cònsul)�
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na i Espés no tenien tant sentit en aquest 
recull, però “El numen d’Espés” considero 
que és un dels seus millors escrits, allí on 
es busca i es defineix en relació a la decisi-
va figura paterna, personatge muntanyenc 
però adaptat de totes totes a la vida de la 
plana� No podia faltar-hi sent, a més, que 
cap al final hi ha el fragment que vam esco-
llir per al recordatori del seu funeral�

Tot plegat decantava el protagonisme cap 
a un sol llibre, Tractat de geografia (2008), 
cosa que no em preocupa ja que li va valer 
el Premi Marian Vayreda i la primera gran 
recepció com a escriptor de ploma fina� 
Però calia, si més no, obrir la selecció cap 
a d’altres volums que, a més, retratessin la 
seva condició “tot terreny” –qualificatiu 
que ha sortit en desenes d’escrits sobre 
ell� De crítica literària tenia sentit, a parer 
meu, agafar el pròleg d’un dels seus llibres 
“erudits” més reconeguts, Llegir i escriure, 
on hi deixà escrites les consideracions so-
bre el que ell creia que era i havia de ser 
l’ofici del crític� “Calçots” representa el 
primer dietari, Cinc estacions, però sobretot 
representa una manera d’entendre la vida 
i d’estimar el país: fruint d’amics i de gas-
tronomia, i visitant tants racons com fos 
possible� La seva fília verdagueriana valia, 
també, un text: com diu el pare Massot al 
seu escrit, tenia entre mans una biografia 
de Mossèn Cinto (i, entre sorneguer i con-
fiat, afirmava que seria “la definitiva”) que 

potser veurà la llum algun dia� Els bellpu-
gencs, si més no, en tindreu una mostra�

I per acabar un conte, és clar, una mica de 
ficció: aquest territori pel qual va circular 
sempre a la vora, com a crític, estudiós i 
editor, i en què no va decidir capbussar-se 
fins els darrers anys, fruit de les trobades 
d’escriptors als Pirineus� El resultat, dos 
volums: un de poc difós, En el nom del pare, 
i un altre en una editorial de primer ordre, 
Ànima de bolero, que va deixar del tot en-
llestit��� però va aparèixer amb l’epítet de 
“pòstum”� D’entre tots els relats, “Aigua 
d’espernallac” m’agrada especialment per-
què fa de la tendresa l’element essencial 
d’una història d’amor� Que és el que jo he 
viscut al seu costat: no és casual que el de-
diqui a la meva mare� No és moment de 
lamentar-se per tots els projectes literaris 
que tenia pensats, contes i novel·les inclo-
sos, perquè els escrits arriben fins aquí� Ara 
toca llegir-lo que és, en definitiva, el que 
perfeccionant l’estil article rere article i re-
escrivint els contes de manera gairebé ob-
sessiva, va buscar durant els més de trenta 
anys que va dedicar a la literatura o, millor, 
al que ell anomenava “l’ofici d’escriure”:

Aquest conjunt de retalls de memòria i ficció 
només se salvarà, si hi és, per l’art literari i 
per la capacitat de passar el llistó de qualitat 
exigible en una obra de creació. A partir d’ara, 
el llibre pertany als lectors i al temps. Ells deci-
diran si l’aventura ha valgut la pena.
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CALÇOTS

Vist a l’engròs i des d’una perspectiva for-
mal, menjar calçots suposa una regressió 
dels guanys de l’etiqueta i un retorn a la 
més arcaica rusticitat� Una calçotada, com 
torrar cargols a la brutesca, comporta ba-
rallar-se amb menges que només poden 
acomboiar-se amb detalls de primitivisme� 
Àpats d’esbarjo i d’avalot col·lectiu, amb 
el seu punt de cerimònia i d’inflexió tribal 
que, de fa vint-i-cinc o trenta anys, han 
actualitzat l’esperit de gatzara que presi-
dia les velles fontades i la cultureta de la 
costellada�

L’aspresa de l’àpat és concomitant i la seva 
rusticitat comença en el ritual mateix de 
menjar-los� El calçot s’ha de pessigar per 
la cua amb la mà esquerra mentre els dits 
de la dreta separen els tels exteriors i car-
bonitzats de la ceba amb un moviment net 
i vertical, de dalt a baix� Llavors cal sucar 
el calçot sense miraments en el bol de la 
salsa que pertoqui i entomar-lo com un cuc 
amb el braç estirat, el pit enfora i el cap 
enlaire� Naturalment, aquesta rotació és 
difícil de fer sense embrutar-se i, més en-
cara, quan el moviment es repeteix fins a 
trenta o quaranta cops per calçotada� Si es 
mira amb ulls untats de finor, l’espectacle 
pot semblar bàrbar, però també emfasitza, 
en sentit contrari, la gresca que suposa una 
cerimònia que ha de ser a l’aire lliure, amb 
la colla d’amics envoltant les teules fume-
jants, drets i divertits, amb el pitet al coll, 
els dits ennegrits, acudits gruixuts, alirets 

forçats de les senyores més enfigassades 
i els porrons de vi que no paren de rodar� 
El conjunt fa un tot, un continuum que 
obre la porta al retrobament d’una llibertat 
franca i festiva, elemental i primària� Un 
àpat que sempre balla presidit per aires 
de plagasitat i pel sistemàtic trencament 
de la norma en una societat que tendeix a 
regular-ho tot�

D’altra banda, la cuina del calçot és, en 
ella mateixa, una joia, si voleu galdosa, de 
l’economia tradicional� L’invent savi d’una 
pagesia acostumada a aprofitar-ho tot i 
que n’ha sabut fer la torna d’una menja 
exquisida� Es planten els grills de les ce-
bes blanques i es calcen –per aquí arriba 
el nom– amb la terra del cavalló que els ha 
de fer créixer� Un cop pujats fins a la mida 
d’una ceba tendra o d’un porro de mitjana 
empenta són a punt per a escalivar, si pot 
ser sobtats amb una bona xera, i es mengen 
amb una variant de la salsa romesco típica 
de les comarques tarragonines�

Sempre que puc m’hi apunto, a aquests 
tecs de tirada salvatge, i crec que amb la 
calçotada estricta n’hi hauria d’haver ben 
bé prou� Però succeeix que, un cop engoli-
da la trentena de ceballots, arriben les cos-
telles de xai a la brasa, el pam de botifarra 
amb seques, l’allioli poderós, l’escalivada 
suculent, les dues menes de postres, cre-
ma i grana de capellà, els cafès i els espe-
rits de l’alcohol que ho acaben d’arrodonir� 
Tiberis torrencials i gens recomanables en 
temps de migrada despesa física, excessos 
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de colesterol, àcids úrics i altres punyeteri-
es de la sang del benestar�

A Vallbona de les Monges, en un paisatge 
de secà majestuosament presidit per l’es-
tampa del monestir cistercenc, hem menjat 
avui els primers calçots de la temporada� El 
dia s’ha captingut manyac i fresquet, en-
dolcit a estones per un sol feble de febrer 
que anava cap a la posta quan hem acabat 
el sarau� Mentre tombàvem els primers 
revolts de la carretera que baixa a Maldà i 
Belianes, m’ha semblat que, del monestir, 
la campana avisava amb el toc de l’oració 
dels perduts�

Cinc estacions. Un dietari. La Magrana, 1998�

*   *   *

LLEGIR I ESCRIURE

A vegades els llibres són com la mainada 
malcriada que s’imposa amb exigències i 
cops de rebequeria, menuts que t’empe-
nyen fins al límit de la paciència i no et 
deixen tranquil fins que no te’ls treus del 
damunt amb llaminadures i galindaines� 
Una mica és el que m’ha passat amb els 
tres papers que presento� El títol, Llegir i 
escriure. Papers de crítica literària, té alguna 
cosa a veure amb la defensa de la crítica 
literària com a activitat creativa� Massa 
sovint, l’àmbit i els estaments de la críti-
ca són vistos des de la simplicitat gratuïta 
dels tòpics i és conegut el vell clixé que 
ens qualifica de creadors frustrats� No hi 
estic d’acord perquè la sortida és massa 

fàcil i és una qualificació que acostuma 
a acompanyar-se amb un deix d’acidesa i 
connotacions amargants� Tot i això és una 
definició que circula i acostuma a aflorar 
en la boca dels escriptors de creació davant 
d’un article que no els és favorable, d’un 
estudi o una antologia que els oblida, o de 
la mena de comentari crític que dibuixa un 
mirall diferent al qual els plauria de reflec-
tir-se�

Una segona consideració general acusa la 
crítica literària de mandarinat, d’afavorir 
uns corrents estètics sobre uns altres i de 
prioritzar determinades tendències literà-
ries� No faré cap esforç per negar-ne l’evi-
dència perquè, efectivament, han existit i 
existeixen escoles de crítica que assagen 
d’analitzar i presentar els productes de 
creació literària arrecerats rere l’escut i la 
perspectiva d’una talaia determinada: a ve-
gades des dels paràmetres d’una metodo-
logia específica i altres des del gruix d’una 
ideologia particular� En el passat més im-
mediat hem viscut el desconcert d’escoles 
de crítica que es pensaven haver descobert 
Amèrica, o que havien arribat a formula-
cions de treball vàlides per a tothom� La 
conjunturalitat efímera d’alguna d’aques-
tes propostes s’ha traduït en programes 
inflats de pedanteria que el pas del temps 
ha convertit en runes, material de desguàs 
i fins objectes de vergonya aliena�

Ni creadors frustrats ni mandarins� Davant 
del fracàs de massa de projectes progra-
màtics i perquè entenc que la reflexió del 
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crític no pot avançar-se mai a la realitat del 
creador, em plau de defensar la crítica lite-
rària des de la humilitat, la simplicitat i la 
grandesa de l’ofici de lector� Crec, per això 
mateix, que un crític literari és fonamental-
ment un lector voraç i apassionat� El tipus 
que ha tingut la sort de creuar-se amb el 
verí de la literatura a partir de l’obvietat de 
llegir-la� Ara bé, passat aquest primer es-
tadi que no es diferencia gens de la figura 
d’un lector convencional, el detall que sin-
gularitza la feina del crític és la necessitat 
d’opinar i de reflexionar sobre allò que ha 
llegit� I voldria defensar que l’impuls que 
impel·leix a la reflexió crítica i a comentar 
sobre allò que s’ha llegit no es diferencia 
gaire dels neguits del poeta davant de la 
necessitat de fer un poema, o dels requi-
sits interiors que mouen un narrador a ex-
plicar els contorns d’una història de ficció� 
I si la passió de llegir configura el primer 
estadi del procés, el conjunt s’arrodoneix 
amb la necessitat indefugible d’una refle-
xió posterior i la redacció dels comentaris 
que s’escaiguin� Crec que l’exercici de la 
crítica és un tot indestriable format per la 
fusió d’aquests dos elements, una globali-
tat que els conjumina i harmonitza com les 
cares d’una moneda o les parts del signe 
lingüístic: la passió de la lectura i la neces-
sitat de reflexionar-hi� A banda, és clar, hi 
intervenen factors de coloraines culturals 
com poden ser els esforços de seguiment 
d’unes determinades literatures, els jocs 
d’interseccions artístiques i històriques, 
els models de llengua literària que s’ha 

pres l’opció de defensar i la particularitat 
de les flaques subjectives que hi vulgueu 
afegir� Són, però, elements complemen-
taris, el farcit del pollastre o la manera de 
cuinar-lo�

Perquè és a partir de l’impuls que empeny 
a escriure després de llegir que es pot de-
fensar la feina de la crítica com a treball 
de creació, la possibilitat d’un art que neix 
de la reflexió sobre el propi art� El crític 
pot esforçar-se a redactar un discurs ben 
construït, un paper que s’entengui, que no 
renunciï a la qualitat literària ni als detalls 
de dignitat d’una prosa formalment ben 
executada� Hi ha una metàfora musical 
que serveix per a explicar-ho amb convic-
ció� Un crític literari ha de tenir la sensibi-
litat del músic que s’acosta a l’obra d’altri 
per interpretar-la� I pot fer-ho, si en sap, 
amb la gràcia i saviesa d’ofici que dignifica 
l’obra dels mestres�

El problema, si se’m permet, és que tots els 
oficis necessiten el purgatori previ d’uns 
anys d’aprenentatge, passats els quals, 
tampoc no va gens malament una punta 
de tenacitat, el pebre de la constància i 
aquest detall impagable que és l’amor a la 
feina� Per contra, un dels pecats més greus 
en el conreu de la crítica literària neix de 
la supèrbia i acostuma a passejar-se de bra-
cet amb la pedanteria i la intolerància� No 
m’entretindré a posar exemples perquè la 
Història de la Literatura Universal va plena 
de disbarats en forma d’afirmacions desba-
llestades, d’esmenes gratuïtes a la totalitat 
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i d’incontinències d’opereta contra obres i 
autors que després s’han consolidat com a 
referències cabdals en les lletres de la cul-
tura occidental� El dret a equivocar-se no 
reconeix privilegis i els problemes de mi-
opia en el món de l’art són patrimoni de 
tots els que s’hi dediquen� De tant en tant, 
també els vells artesans fan malbé alguna 
peça de terrissa� De tota manera, el risc 
acostuma a minvar quan el treball és presi-
dit per la serietat de l’ofici, quan s’estima 
la feina que es fa dia a dia i quan, després 
de galopar intensament com a lector pel 
verí de la literatura, se sent, imperiosa i 
potent, la necessitat de reflexionar-hi�

Llegir i escriure. Papers de crítica literària� La 
Magrana, 1995

*   *   *

DE LA CANDELERA A SANT BLAI

La ventada de la Candelera havia escom-
brat el cel i Sant Blai va lluir amb un dia 
tan asserenat que no semblava d’hivern� 
El blau del migdia es va perfilar amb deli-
cadesa primaveral i, des dels finestrals del 
pati del castell, qui volgués esbarriar la vis-
ta podia abastar amb nitidesa tota la plana: 
davant per davant, Belianes, Maldà i Sant 
Martí; cap a la dreta, Vilanova, Golmés i 
Mollerussa, i si t’acabaves de girar, per da-
munt de l’enrunat on anys després de la 
guerra van bastir l’escola de les teves bece-
roles, l’esguard arribava fins al llençol bla-
vós de les parets del Montsec� Segons que 

deia Lo Pregoner, el bon temps va animar 
“uns dos mil bellputxesos a anar a l’aplec 
de Sant Blasi al veí poble de Castellnou de 
Seana fins a deixar la Vila sens que es vegés 
gairebé ningú fins a haver retornat”�

No tots els bellpugencs van fer cap al camp 
de futbol, però Déu n’hi do els que s’hi van 
aplegar fent-se notar més que ningú, abans 
i després del partit� A dos pams de la ratlla 
de guix que marcava el camp, no hi cabia 
ni una agulla i, darrere de les porteries, 
s’hi aplegaven tous de dues i tres rengleres 
d’homes drets i de puntetes per veure el 
joc� Hi havia molta expectació i els toca-
tardans van acabar enfilats a la tàpia que 
tancava el camp per la banda de la porteria 
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més propera a les darreres cases del poble� 
A l’altra punta, enllà de la porteria hi havia 
seguidors encamellats als ametllers i les 
oliveres dels bancals del Tipa�

Abans de començar, els socis del Bellpuig 
van protestar que no els fessin rebaixa en 
l’entrada ja que el club havia acceptat de 
jugar gratuïtament a Castellnou� Al cap 
d’un parell d’hores, la protesta era una 
tronada de xiulets i renecs perquè l’equip 
havia perdut de manera injusta� Sant Blai i 
un àrbitre inexpert van jugar amb la Penya 
dels Malvats d’Ivars i els van fer guanyar el 
trofeu de l’Associació Esportiva Minerva� 
A les acaballes del partit, en la jugada de 
l’únic gol, es va cridar de manera enfuris-
mada perquè tothom va veure l’orsai llevat 
del referee i els d’Ivars� Una colla d’exaltats 
van estar a punt de resoldre-ho a garrota-
des i els cagumdeus sortien tan recargolats 
que van fer tremolar les majorales del Ro-
ser que, just a l’hora del gol, entraven en 
processó a la funció de l’església per hono-
rar Sant Blai, protector del goll, el mal de 
coll i altres pestilències�

A Vós sempre reclamem
veient-vos atribolats,
i en nostres necessitats
alivio experimentem;
de febres, eixut i fam
aquest poble haveu librat�

De tota manera, ja es veia a venir que 
l’Ivars tenia més equip i dos mesos des-
prés, a les Borges Blanques, va proclamar-

se campió del grup A de la Lliga Amateur 
de la Província, just el mateix dia que l’avi 
Macià proclamava la República Catalana� 
Devia ser per aquesta raó que només qua-
tre desvagats van continuar renegant i fent 
rotllo, discutint la jugada del gol i el penal 
que Ciurana havia fet a la primera part, xu-
tat fora per l’interior dret de l’Ivars� Com 
que era dia de festa major, el carrer Ample 
era un formiguer bressolat per l’escalf de la 
mitja tarda: hi havia qui s’aturava a badar 
davant dels torronaires d’Agramunt, els qui 
s’entretenien a saludar parents i coneguts, 
i qui s’afanyava per arribar al concert que 
engegava després del futbol� Es parlava del 
temps i de la por que la bonança d’aquells 
primers dies de febrer no fos traïdora i cre-
més els ametllers, si començaven a florir, 
amb alguna gelada tardana� Ja se sap que 
“si la Candelera riu, l’hivern reviu”� També 
es comentava el tancament del canal d’Ur-
gell, amb la neteja de marges i sèquies que 
s’havia de dur a terme, i de manera més 
cautelosa, amb veu petita, hi havia qui es 
referia a una suposada convocatòria d’elec-
cions municipals que els més nets de cla-
tell, els espavilats de sempre, preveien que 
podrien caure la primera quinzena d’abril�

Tractat de geografia. Empúries, 2008�

*   *   *

PLA DE LA CALMA

Hem pujat al pla de la Calma, des de coll 
Formic, fent marrada pel clot de can Cor-
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tada i Sant Cristòfol de la Castanya� A can 
Cortada, els masovers mataven el porc a 

l’era de la masia� Ja l’havien degollat i so-

carrat, l’acabaven d’afaitar i eren a punt de 

trossejar-lo� El tenien estirat panxa a ter-

ra sobre un banc de fusta i li refregaven la 

pell amb raspalls de brossa  per deixar-la-

hi com una patena abans d’obrir-lo en ca-

nal� Com si dormís, l’estampa del porc era 

plàcida i delicada, amb el cap dret, els ulls 

tancats i la bonior d’una pell rosada amb 

pensaments de carmí� Ja té raó la dita que 

els porcs són més presentables morts que 

no pas vius� He badat una estona davant la 

destresa dels matancers, que, amb la punta 

del ganivet, havien marcat la clenxa al fil 

de la carcanada i obrien la bèstia amb una 

facilitat obscena, com si haguessin enfons-

at el tall per un tou de mantega en comp-

tes de l’aspra duresa de la cotna i els dos 

dits de la cansalada�

L’escena m’ha dut al Bellpuig de la meva 

infantesa i el duet de matadors de can Cor-

tada se m’han transformat en els germans 

que en dèiem de cal Matatocinos, que 

s’ocupaven dels porcs de casa� Segons l’any 

i el preu, en criàvem un parell o tres; el pare 

comprava els garrins al mercat dels dilluns 

de Reus i els duia a casa dins d’un sac� Eren 

mamellons de pocs dies que la mare aca-

bava d’esquerar amb un biberó abans d’ali-

mentar-los amb triadures de l’hort i restes 

de menjar que barrejàvem en una galleda 

amb aigua i pinso que compràvem al tiet 

Rafel� La barreja era una maserada que els 

porcs es cruspien en un amén Jesús i una 

golafreria espectacular� Criar-los responia 

als criteris d’una economia domèstica de 

resistència i a la consideració que costava 

el mateix esforç engreixar-ne un que pu-

jar-ne tres� En la comptabilitat del pare, un 

dels porcs era pel consum domèstic i els 

altres dos per a vendre, i la seva estratègia 

aritmètica s’apuntalava en uns números 

que li deien que amb la venda de dos toci-

nos de tres quintars cadascun recuperava la 

inversió de la compra dels mamellons, pa-

gava els sacs de pinso a son germà i encara 

li quedaven diners per les despeses de la 

matança del que deixava per casa: els pe-

bres i les espècies, el sac de sal per cobrir 

els pernils, els budells per les botifarres i 

llonganisses, i el jornal de la mandonguera� 

N’engreixava tres perquè un quedés franc 

de costos, el que matàvem cada hivern en-

tre Nadal i la Candelera�

La gresca començava al capaltard de la vi-

gília, quan dúiem els porcs a l’escorxador 

municipal� Llavors vivíem al número onze 

del carrer Sant Josep i treure les bèsties 

de casa era una senyora aventura: el nivell 

del corral era més alt que el del carrer i no 

quedava altra alternativa que passejar els 

animals pel menjador i el passadís abans 

de baixar-los per una tirada de set o buit 

escales fins a l’entrada de casa� Posàvem un 

parell de taulons sobre les escales, però les 

bèsties, que havien distret la seva galvana 

entre les cadires i la taula del menjador, 

mai no quedaven gaire convençudes d’en-
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carar la baixada pel tobogan casolà� Un des-

prés de l’altre, amb la corda lligada al coll, 
el pare estirava per davant i altres, veïns o 
parents, que empenyien pel darrere, aca-
baven fent-los relliscar i aterrar prop de la 
porta d’entrada� Llavors, abans d’acondu-
ir-los a les corralines de l’escorxador, mar-
càvem amb una mica de tinta el porc que 
havíem triat per al gasto de casa, no fos cas 
que, l’endemà, amb les presses, ens el can-
viessin� Un any, quan jo en devia tenir deu 
o onze, el pare va comprar un flascó de tin-
ta verda per marcar l’animal� Però així que 
es preparava amb un pinzell a deixar caure 
un parell de gotes en un lloc discret, rere 
les orelles, el porc es va remoure nerviós, 
excitat com estava d’haver llenegat sobre 
els taulons, va colpejar-li la mà on duia el 
tinter obert i tota la tinta es va escampar 
sobre la carcanada� No hi havia cap pe-
rill que ens el canviessin! Mesos després, 
la cotna dels pernils i de les llenques de 
cansalada encara recordaven el verd gespa 
durador de la casa Pelikan�

L’endemà, a punta de dia, ens presentà-
vem a l’escorxador a viure el misteri i la 
festa de la mort� Perquè tot plegat era una 
festa i a casa anàvem en doina des de pri-
mera hora del matí fins a la trobada familiar 
del sopar� Sempre feia un fred que pelava 
i encara era fosc quan hi arribàvem� L’es-
corxador era a la carretera de Belianes, lla-
vors als afores del poble, passat el reguer i 
abans d’arribar a la font de Sant Antoni� La 
sala on mataven era alta de sostre, amb un 
terra encimentat que relliscava per la bar-

reja de l’aigua, sempre hi havia una màne-
ga en funcionament, i els fils de sang que 
s’escolaven cap als emissaris� Del sostre 
penjaven ganxos i cordes, i en una racona-
da del fons hi havia una enorme llar de foc 
atiada amb feixos de llenya seca que feien 
espectaculars xeres de tres i quatre metres 
d’alçada� Hi mataven porcs i xais al mateix 
temps, amb una diferència clara de ritu-
al entre uns i altres� Ja llavors no acabava 
d’entendre la bíblica docilitat dels corders 
i trobava més coherent la cridanera digni-
tat dels tocinos� L’animal sortia tranquil de 
la corralina on havia passat la nit i l’avalot 
començava només de passar la portalada de 
la sala d’escorxar: un dels germans Matato-
cinos l’esperava sota el dintell i, sense cap 
compliment i com a primer Déu vós guard, 
li clavava un ganxo al morro per estirar-lo 
fins a la banqueta de tisora on l’havien de 
degollar� La bèstia, desconcertada, es qua-
drava xisclant amb alirets aguts i esgarri-
fosos, però no li quedava altre remei que 
lliscar sobre el paviment humit arrossegada 
pel ganxo del matancer i la força de l’altre, 
que empenyia pel darrere� Quan l’animal 
arribava al costat de la banqueta, els dos 
germans, amb un cop de força coordinat, el 
tombaven en un tres i no res damunt del 
banc� Estirat, el porc semblava que volia 
tranquil·litzar-se i hi contribuïa el massat-
ge que li feia el degollador palpant-li la pa-
pada i buscant la jugular� Sense que ningú 
no se n’adonés havia arribat la mocadera 
amb un gibrell, que posava sota el cap de 
l’animal i on hi havia una barreja de cebes 
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pelades, llesques i crostons de pa sec� Vist 
i no vist, mig ganivet de fulla prima s’havia 
enfonsat suaument en el coll del porc i pel 
trau rajava un doll de sang sobre les mans 
del matancer i el gibrell de la mandongue-
ra� Era el moment en què es necessitava la 
força de tots per evitar que el porc es mo-
gués gaire i esquitxés la sang fora de lloc� 
Ens posàvem, si calia, a cavall de la bèstia, 
l’agafàvem fort per immobilitzar-la i evitar 
les espernegades, bo i esperant que la vida 
li acabés de fugir per l’estrip del coll� La 
sang rajava com l’aigua d’una aixeta i la mo-
cadera l’anava remenant perquè no quallés 
i per afavorir la barreja amb el pa i la ceba� 
Només unes hores més tard, amb quatre 
retalls de cotnes cuites i carn de segona, 
aquella massa sangosa serien penjolls de 
botifarres negres, unes amb ceba i altres 
sense, que trobaven el seu punt d’exqui-
sidesa un parell de dies després de la ma-
tança� 

Tractat de geografia. Empúries, 2008�

*   *   *

EL NUMEN D’ESPÉS

Dies de juny a la frontissa entre la prima-
vera i l’estiu: la boira i gotellades, núvols i 
estones roents de sol de forat� La prima-
vera encara s’estira mandrosa i l’estiu en-
trarà amb retard� Només les ginesteres han 
començat a treure el groc, però la florida 
dels escarpins trigarà ben bé una setmana� 
Hem pujat a trobar la catifa de colors de 

finals de juny, però, enguany, el paisatge 
d’Espés romanceja i no ha arribat, encara, 
l’espectacle fastuós que imposa, ni que si-

gui només per quinze dies, el groc viu de 

les mates d’eriçons, que aquí en diuen es-

carpins, campant a lloure pels pedrissos i 

guarets� La barreja de les taques de groc 

sobre el rocam, el verd dels prats abans de 

dallar i la multiplicació arreu de flors blaves 

i blanques, vermelles i liles, grogues i cara-

bassa, donen un dels paisatges més bonics, 

dinàmics i acolorits que es poden veure a 

aquesta banda del Pirineu� Però enguany el 

bon temps porta el rellotge endarrerit i no 

hi serem en el moment de més plenitud de 

la simfonia de colors� No hi fa res, vindran 

altres junys per repetir el miracle de la flo-

ració primaveral amb l’esclat prodigiós dels 

escarpins i els clavells de pastor, les mar-

garides i la genciana, els pensaments i les 

milfulles, les grandalles i els lliris de mun-

tanyam, l’orella d’ós i els nerets, els rovells 

d’ou i el primer espígol, i les corones de rei 

penjant de les roques�

José de Peraire em comenta que la setma-

na passada va fer calor i li sembla que s’han 

començat a espavilar les carreretes i els 

moixernons� He aprofitat la bondat d’una 

estona de sol, abans de dinar, per arribar-

me al Cueso de Lluvic, i n’he tornat amb 

la primera collita d’aquests quatre dies de 

pont� La mitja lluna d’herba fosca de la 

moixernera somreia atapeïda de carreretes: 

he triat les més crescudes i he deixat que 

les xicarrines s’acabin d’esquerar� Ja em 
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vagarà de recordar-les, abans de marxar, a 

veure si han crescut prou�

Si hi ha una cosa que m’agrada, així que 
arribo a Espés, és aquesta experiència ele-
mental de recol·lector: anar a buscar qua-
tre bolets, si n’és el temps, uns quants ca-
ragols, en dies de pluja, fulles de xicoia per 
barrejar amb l’enciam i menjar d’allò que 
s’ha trobat o que et donen: les bledes i els 
alls de Peraire, i les lletugues puiades de 
Carmeta de Toni� Els neguits de la feina 
i la tensió del viure se’m fonen de cop da-
vant d’una moixernera generosa, quan t’as-
seus a les puntes del redol i, pacient, vas 
plegant les carreretes, una a una, sense re-
moure gaire el terra ni fer malbé l’entorn, 
perquè la roda de la vida pugui seguir amb 
noves florades�

Ha fet un ram i quatre trons a l’hora de la 
migdiada, però la mitja tarda s’ha abonan-
çat� Animats per les moixardines del matí, 
hem anat a seguir els prats que s’esglaonen 
cap a Riu Blanc, però hem trobat que bona 
part de les moixerneres, més enclotades 
que la del Cueso, anaven endarrerides i 
els bolets tot just apuntaven, menuts i fins 
com caps d’agulla� Si aquests dies volem 
plegar-ne algunes menjades, haurem d’anar 
a punts més alts i assolellats de la banda 
d’Abella i Selvaplana� Hi ha hagut una mica 
de sort en un parell de redols, hem caçat 
també quatre múrgules i, quan tornàvem, 
a la vora mateix del camí, ens ha saludat, 
més eixerit que un pèsol, un moixernó ufa-
nós� Segons la dita, ja se sap que si n’hi ha 
un n’hi ha una dotzena� Cert! Només ha 

calgut buscar entre el fenàs del costat per 
anar-los destapant, un rere l’altre� Entre 
una cosa i una altra en tenim de sobres per 
a les truites d’un parell de sopars�

La gràcia d’aquest temps una mica boig és 
que ens ha ajudat a esguardar amb mirada 
nova l’entorn més immediat d’Espés� So-
vint, adelerats per la il·lusió de les travesses 
i el repte dels cims, deixem de banda els 
espais més casolans, els pradets de darrere 
de l’església, els antics conreus de la famí-
lia, els murets centenaris de pedra seca, els 
prats de Lluvic, al Cueso i al Pallargüelo, 
sempre en pendent, els oms altíssims per 

Els germans Maria i Isidor Cònsul, els anys 50�
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delimitar les propietats i el breu rierol que 
hi corre, només amb un fil d’aigua, fins al 
com de l’obaga, aquell tronc de pi buidat, 
ple de molsa, convertit en abeurador del 
bestiar�

He tancat els ulls i els he tornat a veure 
tots, com una foto antiga en blanc i negre: 
al prat de dalt, l’oncle José sega l’herba 
amb els cops rítmics, precisos i sistemà-
tics d’una dalla que balla, xiula i talla amb 
destresa; al prat de baix, la tia Maria i les 
cosines Irene i Nati girant amb el rampill 
l’estesa d’herba del matí o del dia abans, 
perquè s’eixugui bé i hi passi, pel cap baix, 
el sol d’un parell de migdiades� Ben seca i 
lligada en feixos, la duran a cavall de la ruca 
fins a la borda de Lluvic� M’hi fixo més bé 
i m’adono que, a l’estampa, també hi surt 
l’altre, el nen que vaig ser, jugant i enredant 
d’un prat a l’altre, empaitant sargantanes i 
guardant a la senalla els ous de perdiu del 
nou que l’oncle acaba de descobrir dallant 
i que em crida, content, perquè vol que 
els plegui� També aguanto les regnes de la 
somera, mentre el tiet la carrega, sempre 
amb la punta de temor que, de l’estesa, no 
en surti cap escurçó, ajocat a l’escalforeta 
de sota l’herba�

Barreja de nostàlgia i xafarderia, aquests 
records d’infant m’han dut a visitar la bor-
da que encara usen els parents de Peraire� 
Feia anys que no hi entrava i hi he trobat 
el temps aturat mig segle enrere: una forca 
de ferro clavada sobre un tou de fem en-
durit (fa temps que aquí no hi ha vaques), 

els collars i arnesos de la ruca i el matxo, 
esquelles i argadells, un tirapeu de pastor, 
l’esquelet d’una reu de fusta, coves fema-
ters i panistres de mida i formes diverses� 
El passat mut i immòbil, i els morts de 
Lluvic que em visiten� Hi ha suor del pare 
en aquest pic rovelat, en la falç oscada que 
penja d’una biga, en les fulles de dalla que li 
fan companyia i en la destral clavada en un 
piló massís de pi� El ventijol del capvespre 
em porta remor de vida antiga, la veu fosca 
del tiet José, el somriure serè del pare, l’alè 
dels meus morts, els seus esforços i treballs, 
i les meves arrels, en definitiva� Acarono el 
mànec de la destral, despenjo el tirapeu de 
pastor, busco l’esclopet de la falç i sento que 
m’envaeix la pau dels orígens, l’orgull de sa-
ber qui sóc i d’on vinc�

Tractat de geografia. Empúries, 2008�

*   *   *

INFÀNCIA I JOVENTUT 

DE MOSSÈN CINTO

La Catalunya del primer terç del segle XIX 
passà un temps d’inestabilitat política i 
tribulacions econòmiques� Tots dos fenò-
mens s’accentuaren en zones de l’interior 
com la Plana de Vic, que ho va pagar amb 
una considerable pèrdua de població� Com 
en un llibre obert, en els anys d’infantesa 
de Verdaguer, els vells de la comarca fe-
ien memòria de les adversitats que havien 
patit d’ençà la Guerra del Francès (1808-
1814), amb la revolta de començaments 
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de juny de 1808 i una situació de crisi que 

es feia sentir, sobretot, a les manufactures 

tèxtils de Vic, Sant Hipòlit i Torelló� La 

població més afectada era la dels jornalers i 

els artesans, però es notava, de manera ge-

neral, que corria un temps de desconcert 

i de canvi que barrejava la confusió de les 

idees, l’efervescència política i els estralls 

de la pobresa� Moltes famílies es trobaven 

en la misèria, raó per la qual, el Bisbat de 

Vic feia repartir fins a mil raccions diàries 

de sopa�

Situacions com aquesta esdevenien crí-
tiques cada cop que les tropes franceses 
ocupaven i saquejaven Vic i la Plana, cosa 
que van fer fins a cinc vegades durant els 
anys de la guerra� En la primera, els mesos 
d’abril i maig de 1809, vençuda la resistèn-
cia als passos del Congost i el Grau d’Olot, 
els francesos van entrar en una ciutat quasi 
deserta, amb la majoria dels vigatans que 
n’havien fugit per escampar-se entre els 
boscos, les muntanyes i els pobles veïns� 
La seva missió militar consistia a transpor-
tar presoners i botí de guerra de Barcelona 
a França, i a trobar queviures mentre es-
peraven el moment de posar setge a Gi-
rona� Van saquejar una a una les cases de 
Vic, van entrar als pobles de la comarca, 
van malmetre els conreus, tallaven arbres 
sense mirament si els calia llenya i dallaven 
abans d’hora els cereals per convertir-los 
en farratge pels cavalls� Com un plaga bí-
blica, aquesta experiència que accentuava 
la ganyota de la fam, tornà a repetir-se el 

gener de 1810, l’estiu de 1811 i dues ve-
gades més durant l’any 1812, els mesos de 
gener i de novembre�

El ressentiment covat contra les tropes 
franceses generà insurreccions populars i 
la pràctica d’una guerra de guerrilles con-
tra l’exèrcit d’ocupació que, a tornajornals, 
provocava represàlies dels soldats napole-
ònics contra la població civil cada cop que 
morien militars en les emboscades dels 
guerrillers� Van ser, doncs, uns anys incò-
modes i de desgràcies, i no és estrany que 
molts dels habitants de la Plana, forçats 
per la inseguretat de la guerra, optessin 
pel campi qui pugui de buscar refugi a les 
muntanyes, deixant les cases i propietats a 
mercè del foc i el pillatge dels soldats in-
vasors�

Cap a mitjan segle, passada la Segona Car-
linada (la Guerra dels Matiners), i després 
de tants anys d’inestabilitat i crisi, la his-
tòria començà a temperar-se i l’economia 
a desensopir-se� La revifalla s’accelerà de 
manera singular a la Plana de Vic i els po-
bles d’Osona es van retrobar atrafegats en 
un dinàmic procés de reconstrucció econò-
mica i creixement demogràfic� A Folgue-
roles, el cens passà de 623 habitants l’any 
1842, a 960, el 1857, i la vida s’hi recupera-
va amb alegria mentre emergia d’un pou de 
més de trenta anys trasbalsats� 

Devia ser cap a 1825 o 1826 que un noi de 
catorze o quinze anys, Josep Verdaguer i 
Ordeix (1811-1876), va arribar a Folguero-
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les a aprendre-hi l’ofici de mestre de cases, 
raó per la qual s’instal·là a can Tomàs, al 
carrer Gran, amb la família d’un paleta, és 
a dir, d’un mestre d’obres o de cases, ano-
menat Josep Pedra� Aquell noi Verdaguer 
era fill dels masovers de l’antiga masia de 
Torrents, prop de Folgueroles però dins del 
terme municipal de Tavèrnoles, i devia ser 
el petit dels germans Verdaguer i Ordeix�

La masia de Torrents, d’on provenien els 
Verdaguer, era llavors propietat de Marià 
de Picó i de Valls, tot i que la família Ver-
daguer n’havia estat propietària des de se-
gles enrere� Segons certa llegenda, reves-
tida d’un malfat d’element aventurer, una 
partida de bandolers hauria segrestat una 
antiga mestressa de la casa i la seva filla de 
només quinze dies� El fort rescat que es 
va haver de pagar hauria obligat la família 
Verdaguer a hipotecar el mas i a vendre’l, 
després, en no poder tornar els diners del 
prèstec� El nou propietari, Marià de Picó 
i de Valls hauria concedit als Verdaguer la 
possibilitat de quedar-s’hi en qualitat de 
masovers, per bé que sempre gaudiren 
d’una consideració superior a la d’uns ma-
sovers comuns�

Fins ara, la majoria de les biografies sobre 
Verdaguer acostumaven a repetir, com un 
tòpic, que els pares del poeta eren d’ex-
tracció humil, però sembla més encertat 
concloure que no estaven mancats de re-
cursos: tenien casa pròpia, la qual cosa era 
un senyal de distinció, i  terres de conreu 
que la família treballava en règim de parce-

ria� I encara hi havia l’ofici de Josep Verda-
guer, mestre cases, i les feines de filadora 
de Josepa Santaló que ajudaven al mante-
niment de la casa sense haver-ne de sortir� 
El perfil econòmic que s’insinua sembla 
més acostat a la situació d’uns petits pro-
pietaris rurals que no pas a la dels jornalers 
més humils� Els Verdaguer, d’altra banda, 
eren una soca coneguda i estesa per tota la 
comarca, un arbre vell amb la força antiga 
del pairalisme i una família hereva d’una 
mentalitat conservadora pel mateix fet de 
pervenir d’una família secular de propieta-
ris rurals� La parentela se’ls expandia per la 
comarca en forma de branques benestants 
com els de Can Tona, menestrals de Vic, 
com els Verdaguer i Callís, i professionals 
liberals com el metge Joaquim Salarich i 
Verdaguer� Una família, a més, que havia 
heretat el gust i la pàtina d’una certa tradi-
ció il·lustrada: Josep Verdaguer i Ordeix es-
crivia cartes amb naturalitat i Josepa San-
taló llegia de manera habitual en un temps 
en què no era gens freqüent ni una cosa 
ni l’altra� Les dues branques familiars, a 
més, procedien de nissagues tradicionals i 
religioses, estaven vinculades a les devoci-
ons de la vida parroquial de Folgueroles i es 
distingien pel seu essencial arrelament a la 
terra, al marge que la reguessin amb la suor 
de l’esforç treballant-la com a pagesos. La 
tradició de la qual eren hereus acostumava 
a oferir el segon fill a l’Església i els pares 
de Verdaguer, respectuosos amb els vells 
costums, devien posar tota la seva il·lusió, 
sobretot la mare, en el fill que van veure 
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arribar al sacerdoci després d’estudiar un 
grapat d’anys al Seminari Conciliar de Vic�

Jacint Verdaguer: una biografia (inèdit)

*   *   *

AIGUA D’ESPERNALLAC

Em demano si mai hi ha hagut una his-
tòria d’amor com la nostra i avui m’ho re-
corda aquest fred que pela les pedres� El 
matí s’ha alçat rúfol i endolat, els genolls 
em gemeguen per la humitat i aquí dins 
l’ambient encara no s’ha escalfat gens� És 
una rasca que talla l’enteniment, noia, com 
quan ens vam conèixer, que també feia 
un taro de mil dimonis� Aquell any la neu 
va ser matinera i només començar el de-
sembre el país es va convertir en un glaç� 
A l’obra, les puntes dels pics arrencaven 
espurnes de les pedres perquè el terra era 
una massa compacta i endurida, les mans 
se’t quedaven balbes, no hi havia manera 
de treure’t el fred dels peus i les boques no 
paraven de fumar cada cop que respiràvem� 
I si de dia el congost era una gelera, els bar-
racots, al vespre, no ens protegien prou de 
les glaçades� Dormíem vestits, però els pe-
nellons frisaven sota el munt de mantes, 
i els fiblons del fred ens arribaven fins al 
moll de l’os� El dissabte després de la Pu-
ríssima, quan la dinamita havia començat 
a furonar el tercer túnel, va arribar l’ordre 
de plegar� Recordo que era dissabte perquè 
l’escrivent que pujava a pagar la setmanada 
va dir campi qui pugui, que amb aquell mal 

temps no hi havia manera de treballar, que 
ja podíem tocar el dos fins a la primavera i 
que les obres, per a qui es volgués tornar 
a llogar, s’engegarien de nou l’endemà de 
Sant Josep� A mi no m’esperaven enlloc i 
tenia emparaulada la casa dels teus parents 
a les Farreries d’Ovarra per fer-hi de mosso 
i passar l’hivern� Saps bé que havia estat de 
les fortes del poble i que llavors la ballaven 
magra perquè ton cosí gran, si fa no fa del 
meu temps, havia malaltejat sempre i no 
era bo per treballar, i l’altre, el petit, us aca-
bava de marxar a l’Àfrica a fer el soldat� Els 
teus oncles semblaven bona gent, una mica 
garneus com tots els de per aquí dalt, però 
donaven bé de menjar i m’hi vaig quedar 
a esperar la primavera a canvi de no gaire 
més que el plat a taula i poder-me ajaçar al 
llit del soldat� Aquesta banda de muntanya 
començava a anar curta de braços perquè 
moltes famílies es treien el bestiar i s’aven-
turaven a deixar la terra per il·lusió d’un fu-
tur millor a Barcelona i a Saragossa, o cap 
als pobles de l’Urgell i el pla de Lleida� Tot 
i la satisfacció de ton oncle que hi veia la fi 
de l’aïllament, la carretera i els túnels que 
obríem a cops de pic i barrinades arribaven 
amb més de trenta anys de retard� Vaig 
saber que havia fet bé quedant-me quan 
te’m vas aparèixer, com un raig de llum en 
la foscor de la cuina, donant-me el bon dia 
amb la veu neta i des del cim d’aquests ulls 
que sempre t’han parlat� Lluïes l’esplen-
dor dels vint anys des d’una figura esvelta 
i d’aparença fràgil, els braços com un glop 
de llet et contrastaven amb la cara galta-



43

ISIDOR CÒNSUL

vermella i la mata espigada d’una deliciosa 
cabellera color de panotxa trencada que 
t’espurnejava amb el reflex de les flames 
del foc� Eres la noia d’Espés, la neboda de 
segona que havia baixat a ajudar els oncles 
ara que el fill petit se n’havia anat a fer el 
servei tan lluny, a terra de moros� Vaig cau-
re rodó des d’aquell moment de l’aparició 
i el mal temps dels primers dies em va fer 
d’amic� El fred i la neu reduïen la feina a 
donar herba matí i vespre als animals, vi-
gilar que no es gelés l’aigua de l’abeurador, 
munyir les quatre vaques que havien vede-
llat a finals d’estiu i asclar la llenya pel gas-
to del dia� No sé si recordes que va tornar 
a nevar abans de Nadal i la gelada de cap 
d’any va deixar els carrers com un vidre� 
Els dies eren curts però se’ns allargassaven 
mandrosos, amb converses endormiscades 
vora el foc i fent companyia al malalt quan 
es llevava una estona a mig matí a prendre’s 
el tassó d’aigua d’espernallac que li tenies 
a punt� Jo mirava de no deixar-te de petja, 
entrava a la cuina per si calia ajudar, però, 
sobretot, per ser a l’aguait d’alguna rialla 
còmplice i del nostre furtiu joc de mirades� 
Tenies l’aire rialler i el tracte dolç, i sense 
voler em trobava gronxat pel confort del 
teus ulls� Vam començar a estimar-nos en 
silenci i a parlar d’amagat si t’esquitllaves 
a l’estable a l’hora de munyir o de donar 
menjar als animals, fins que se’t van endur� 
Fou a mitjan gener, en aquella tongada de 
bonança que va deixar la neu estovada com 
un xarquí i el sol del migdia desglaçava a 
preu fet� Així que vam saber que es podia 

passar sense perill per la Croqueta, d’un 
dia per l’altre et van tornar a Espés� No els 
feia molla de gràcia veure’ns festejar per-
què et volien per al noi que feia el servei 
i un trist peó dels túnels com jo, un pas-
savolant desconegut sense ofici ni bene-
fici, amenaçava un vell pacte d’interessos 

familiars� Tenien por que no et desgraciés, 

pobres innocents, i van optar per tornar-te 

a casa amb els teus� Devien pensar que ara 

em necessitaven, que al cap i a la fi en dos 

mesos seria fora, i qui sap si en un altre any 

no s’acabaria la feina als túnels i em faria 

fonedís per sempre més� No comptaven 

que tocaria el dos rere teu, que l’endemà 

posaria els trastets a la maleta, em taparia 

fins les orelles, em faria ensenyar el camí 

que puja de Ballabriga a la Croqueta i cap a 

Espés falta gent, a buscar-te i a buscar-me 

la vida a l’altre costat de la vall� Donava per 

fet que passaria l’hivern en una altra casa 

on hi hagués necessitat d’un mosso per 

tenir cura del bestiar i sabés fer una mica 

de tot, feinotes de baster, de fusteria o de 

paleta�

Començo a veure cares conegudes, que ja 

m’estranyava que no vinguessin per més 

fred que fes� La majoria, apocats com són, 

deuen ser al darrere de tot, encuriosits 

però sempre a banda, que mai no t’acaben 

de mirar de fit a fit, qui els va fotre! I no hi 

ha res a fer, ni que els matis! Se t’esquit-

llen com les fures i encara sembla que et 

donin pel sac amb la mitja rialla i els ulls 

prims, com el cabrit de ton pare, que Déu 
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l’hagi perdonat� No en va voler saber res, 

bé que ho saps: em va deixar clar que mai 

no series meva i que ja podia tocar el dos 

d’Espés, que no trobaria cap casa per es-

tar-m’hi, que ell ja se’n cuidaria prou, que 

ningú no em llogués, i si calia et tancaria 

tot l’hivern a casa amb pany i forrellat� Vaig 
venir a petar a dues passes d’aquí mateix, a 
les Paüls, amb el Mullat, que també es por-
tava l’oli, i m’hi vaig estar fins que la prima-
vera va treure el nas rere la catifa de flors 
que acoloria la verda fondalda dels prats� 
Era l’hora de tornar a Ovarra i a una feina 
que, tot i deixar-me baldat, no te’m treia 
del cap� Vivia d’esma, sense estar gens al 
cas dels companys de colla ni de les explo-
sions que rebentaven la muntanya obrint 
camí per les angoixes del congost� Et duia 
encastada com mal neguit i els diumenges 
que em tocava festa, un de cada dos, pujava 
a Espés a espiar-te� A mig matí, m’asseia 
al turó de l’església, a recer de la borda de 
Lluvic, des d’on controlava el moviment 
de quasi tot el poble, i tard o d’hora acon-
seguia ullar-te si anaves a missa, o quan 
tornaves de l’hort, o t’intuïa en la llunyania 
d’un prat pasturant el ramat de casa� Vaig 
decidir córrer el risc d’acostar-me aquell 
diumenge de juliol que guardaves les ove-
lles i ton pare dallava un prat a l’altre cap 
de terme� Els gossos van sortir esperitats 
a bordar-me, però tu els vas tranquil·litzar 
i te’m llençares al coll� Després ens vam 
desar entre els saüquers del marge per es-
tar ben sols� Plorosa vas dir-me que no et 
volies casar amb ton cosí, que m’estimaves 

a mi, però et feien molta por el geni violent 
de ton pare i les amenaces de treure’t de 
casa� De mesos enrere que no ens vèiem 
tan de prop i convençut que la meva vida 
només tenia sentit al teu costat, vaig pro-
posar-te un pla per fugir plegats i fer com 
totes aquelles famílies que canviaven la 

muntanya pel pla a la recerca d’una vida 

amb més futur� Tenia quartets arreplegats 

de temps de treballar als túnels i podíem 

anar a Bellpuig, al Pla d’Urgell, on s’havia 

casat ma germana gran, que ens acolliria les 

primeres setmanes� ¿No recordes la meva 

insistència que al teu costat res no em feia 

por, que em veia amb cor de menjar-me el 

món, que no havia fet sinó treballar d’ençà 

dels deu anys i que no havies de patir per-

què sabia guanyar-me la vida?

Aquesta múscia acaba fent-se empipadora� 

Compto que és un fragment de Vivaldi, 

però l’han escurçat o bé la cinta té un pro-

blema, perquè toca, s’acaba i torna com si 

res al començament� D’altra banda ja haurí-

em d’haver començat, que no sé què espe-

rem, que ja passa més d’un quart de l’hora 

que havíem quedat� Tot i que ara l’ambient 

s’ha escalfat i s’hi comença a estar bé aquí, 

no fa tant fred i es nota que han posat la 

calefacció� Més de quaranta anys vaig viu-

re a Bellpuig després d’arribar-hi tot sol i 

derrotat� Havíem de fugir al cap de quinze 

dies, el primer diumenge d’agost, però en-

cara t’hi espero entre els salzes del Cueso� 

Quina angoixa, no m’hi facis pensar, per-

què les punxades del desfici anaven dretes 
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a la rel mateixa del pit� A boca de fosc, em 

vaig acostar desfet a casa teva només per 

constatar que era tancada i barrada� Tren-

cat per dins, vaig decidir tocar el dos ben 

lluny, arrecerar-me a casa de ma germana 

i esperar que el temps i la distància te’m 

traguessin del cap� Per això em vaig fer un 
tip de treballar, com un animal, perquè era 
l’única manera d’oblidar-te� Tenia vint-i-
cinc anys, m’havia lliurat de fer el soldat 
per orfe, estava acostumat a espavilar-me 
tot sol i vaig entrar de manobre pel mateix 
amo que treballava mon cunyat� Amb el 
temps vaig pujar, de baix a dalt, l’escala de 
l’ofici: de manobre a paleta, després enco-
frador i guixaire, per acabar d’empresari� 
Ma germana, que sempre ha estat una dona 
de caràcter i amb els dallonsis ben posats, 
em va posar la condició, si volia estar-me 
a casa seva, que els vespres d’hivern, que 
es plegava d’hora perquè aviat era fosc, en 
comptes d’escalfar culs de cadira al cafè 
com feia tothom havia d’anar a repàs� De 
petit havia anat poc temps a estudi i em 
vaig deixar dur a classe d’un mestre que li 
deien Cabet, que potser semblava que no 
hi era tot però tenia molt esmolat el sentit 
de la feina, i hi vaig aprendre bé les quatre 
regles, a llegir el diari cada dia i a saber ex-
plicar el que hi deia tornant-ho a escriure� 
Aquella experiència, que es va repetir un 
parell o tres d’hiverns més, ha estat de les 
coses més profitoses que mai he fet en la 
vida, sobretot la lectura quasi diària d’El 
Correo Catalán, que era el diario que fèiem 
servir perquè aquell mestre hi estava subs-

crit� De primer hi vaig passar molts tre-
balls, l’aprenentatge era cantellut, ple de 
dificultats i boirós com els dies tristos de 
la tardor� Però es va anar fent més amable 
així que passaven les setmanes fins que es 
va convertir en un hàbit que trobava tan 
necessari com el càntir d’aigua a peu d’obra 
en la calda de les tardes d’estiu� Compto 
que fou la lectura allò que em va ajudar a 
progressar, primer a saber estar més al cas 
de les coses que passaven pel món i des-
prés, en la literatura, a descobrir perspec-
tives més engrescadores que no pas el sub-
hastat, la botifarra i les fitxes de dominó 
del cafè Victòria� Sempre penso que dec a 
aquelles nits de repàs el risc de plantar-me 
a treballar pel meu compte sense fer cas 
del disgut de ma germana, que no ho veia 
clar perquè deixava un bon amo, ni els re-
trets del tòtil del meu cunyat, que em deia 
que ja m’ho trobaria, que em fotria una 
castanya de campionat i que ja veuria el pa 
que s’hi donava amb això d’anar a la meva� 
No ha estat cap camí de roses, és clar, i els 
primers anys les hòsties em van ploure de 
totes bandes� Però ara que ho puc veure tot 
de cop i a l’engròs, quaranta anys en un sol 
paquet, el cert és que he acabat guanyant 
duros, sobretot d’ençà que va començar la 
febre constructora dels setanta, poc abans 
que ens tornéssim a veure� Sí senyora, vaig 
treballar com un escarràs sense aconseguir 
mai, però, treure-te’m ni un sol dia del cap, 
i mira que no ens vam tornar a veure fins 
al cap de disset o divuit anys, aquell 1975 

que va morir Franco�
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Bé, ja era hora! Per fi comencem! Amb un 

retard que em costa d’entendre perquè no 

sé per quins set sous no es pot ser puntual� 

Si es diu una hora és aquella hora i prou! 

Per bé que ara aquí s’hi està calentó i la 

calefacció fa la seva feina tan professional 
com aquest sòmines que llegeix això de la 
samaritana� Van ser les lectures que em van 
fer tornar, i més d’un cop m’he fet creus 
com he pogut lligar ser un home d’empresa, 
amb la mala llet que es necessita, i aques-
ta tirada a llegir-ho tot, que va començar 
pel diari, va continuar amb novel·les i ha 
acabat, per ara, amb la poesia, que és, avui 
per avui, la literatura que més m’interes-
sa� N’he llegit uns quants centenars, de 
llibres, molts menys dels que he arribat a 
comprar, i m’ha ajudat a conrear la nostàl-
gia, a veure el món i la vida amb una pers-
pectiva més àmplia, i sobretot m’han fet 
costat a l’hora d’aprendre a viure duent-te 
al cap, amb la lluïsor dels teus ulls entre 
cella i cella i la cabellera color de panotxa 
en totes les protagonistes de les novel·les 
que he llegit� Sovint penso que en la lectu-
ra no buscava altra cosa que la possibilitat 
de trobar una bogeria d’amor més intensa 
que la meva� No te’n riguis que et veig� I la 
ceba va durar-me fins que no va començar 
el corsec de tornar-te a veure, ni que fos 
d’amagat com aquell estiu llunyà� Encara 
no sé com vaig deixar que el cotxe em du-
gués, un diumenge d’estiu d’aquell 1975, 
fins a la plaça on el meu pensament havia 
habitat tots aquells anys� Hi vaig arribar 
per la pista de dalt i el perfil del poble, de 

lluny estant, se’m va fer estrany i diferent 
de quan pujava des d’Ovarra per Riu Blanc� 
Ara quedava enclotat en la vall en contrast 
amb les imatges del record que me’l feien 
enlairat sobre un turó� Potser era cosa de 
la perspectiva que canvia amb el pas del 
temps, i la fortalesa que volia conquerir 
divuit anys enrere ara se m’apareixia en el 
clot d’una enorme derrota de l’existència� 
Però la plaça no havia canviat gens, fora 
del parell de cases enrunades, ni l’esgle-
siola romànica al cap del turó, ni la tanca 
de pedra seca que fa de frontera entre la 
plaça i l’era de casa teva, on ton pare es re-
penjava escrutador, dempeus per la banda 
de dins, més ressec i revellit, cofat amb la 
mateixa boina de tants anys enrere i amb 
els mateixos ullets prims de fura� No sé si 
em va reconèixer, però així que m’anava 
acostant, de la casa vas sortir-ne tu d’una 
revolada i et vas quedar plantada al mig de 
l’era amb una àmplia rialla al rostre, com 
si haguessis esperat tots aquests anys el 
meu retorn, mentre t’afanyaves a treure’t 
el davantal i et volies arreglar, debades, la 
tofa de color panotxa que en aquella hora 
t’enrogia encara més el sol del migdia� Tot 
plegat va ser una situació estranya i no sé 
fins a quin punt ridícula� Havien passat els 
anys, t’acostaves als quaranta i jo en feia 
tres que els havia repicat� Però feies molt 
de goig, encara, el desgavell del temps 
t’havia respectat i et vaig trobar magnífica: 
el cos et manteia bona part de l’esplandor 
de la joventut i les formes se t’assaonaven 
amb la gràcia d’una serena maduresa� Sen-
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se comptar els ulls, és clar, que manteni-
en la mateixa lluïsor dels anys joves amb 
el reflex d’aquella bondat que t’esgarrià la 
vida dues vegades� No t’havies casat amb 
ton cosí de les Farreries d’Ovarra perquè 
el pobre xicot mai no va tornar d’Àfrica i 
a casa seva només van rebre un telegrama 
de l’exèrcit, l’agost de 1957, on deia que 
havia mort en defensa de la pàtria� Pobre 
noi! Li va tocar la rifa de ser una de les víc-
times  de la guerra d’Ifni i per això la casa 
era tancada i barrada el dia que havíem de 
fugir plegats�

El capellà encara llegeix el text de la sama-
ritana, que no sé què té a veure una cosa 
amb l’altra� Em miro l’altar i trobo que 
m’he excedit amb les flors, que potser n’he 
fet un gra massa, i això que volia decantar-
me per una cerimònia discreta� Perquè en-
cara érem a temps de refer la vida, teníem 
futur, jo havia guanyat diners, ens podíem 
casar i estava disposat a baixar-vos tots tres 
a Bellpuig� Però tampoc no hi va haver res 
a fer, aquesta vegada� Ho sento, perquè sé 
que et sap greu, però ton pare era un mal 
bitxo i un egoista reconsagrat� Es va entos-
sudir que treure’l d’Espés seria matar-lo, i 
ni tu ni ta mare mai no havíeu badat boca a 
casa vostra� A més sé que no li queia bé, li 
sabia greu que hagués tornat, que les coses 
m’haguessin anat poc o molt rodades i que 
la vida m’hagués respectat més que no pas 
als dos nebots de les Farreries d’Ovarra, on 
ell, de tants anys enrere, primer l’un i des-
prés l’altre, havia posat la confiança del teu 

futur� Em penso que fins i tot em retreia 
que a morir a l’Àfrica no hi hagués anat jo, i 
el murri sabia bé que, si no els convencíem 
a sortir del poble, tu mai no tindries cor de 
deixar-los sols� Van caure malalts, aquella 
tardor, del mateix temor que no marxessis, 
i el punyetero tampoc no va permetre que 
els dugués al metge ni que els veiessin es-
pecialistes de confiança� Es van consumir 
lentament, com una candela, pansits com 
el poble que cada any s’apaga una mica 
més, amb menys cases obertes i més vells 
al carrer� Van aguantar perquè els de mun-
tanya sou roures, i només acceptaven, com 
a remei, l’aigua d’espernallac que els va 
allargar tant la vida perquè piulant piulant 
s’hi van estar prop de quinze anys i després 
van marxar tots dos amb pocs mesos de di-
ferència� Per a mi foren anys de felicitat i 
bonança: un cop al mes, si podia cada quin-
ze dies, em plantava a Espés a veure’t� Pels 
quatre gats de sempre, que ara mateix no 
sé si han vingut, vaig començar a ser una 
cara familiar, aquell peó dels túnels que ha-
via fet sort a la vida i que festejava amb la 
Marieta de Jansaura�

El capellà té una veu impersonal i distant, 
freda com aquest matí i amb la pulcra segu-
retat del funcionari que executa un servei 
i prou, tant hi fa que siguin naps com cols� 
Deu tenir les lectures triades i un sermó 
a punt per a cada cerimònia� Ara comen-
ta desganat el text de l’Evangeli on Jesús 
parla a la samaritana d’una aigua que treu 
la set per sempre i de la colla de martis que 
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havia tingut aquella barjaula� Tu no n’has 
tingut cap, però dubto que mai algú hagi 
estat estimat amb la desmesura que jo ho 
he fet� T’ha perdut sempre la mateixa bon-
dat� Quan van morir els teus pares, i mira 
que ja fa dotze anys, em vas dir que no voli-
es fer riure, que ves què semblaria que ens 
caséssim, l’un amb cinquanta anys llargs i 
l’altre prop dels seixanta� I així van conti-
nuar, com una llançadora, les meves anades 
i vingudes a Espés, que me n’he fet un tip, 
de pujar-te a veure� Fins que vaig dir prou, 
que ja estava bé de fer el carallot� El dia 
mateix que en repicava seixanta-cinc vaig 
vendre’m l’empresa i vaig quadrar-me en 
sec sense donar-te cap altra opció� Ja no 
aguantava més i volia passar al teu costat 
el temps que em quedés de vida� M’hi 
vaig posar més tossut que ton pare, que 
Déu l’hagi perdonat, i no et va quedar al-
tre remei que acceptar de venir a fer-me 
companyia a la residència de les Paüls� És 
moderna i neta, el personal eficient i ama-
ble, i hi hem estat ben atesos tots aquests 
anys� I saps què? He trobat que era l’home 
més feliç del món per la sort de desper-
tar-me sabent que eres al llit del costat, 

com la cançó del Serrat que sempre ens ha 
agradat tant, amb allò de preguntar-nos, al 
matí, si ens trobàvem bé, si ens feia mal 
res, contents d’encetar un altre dia junts, 
de poder sortir al jardí a l’hora del sol i, en 
el bon temps, passejar agafats de la mà fins 
als prats de vora el molí� I si feia rúfol, com 
aquests dies d’hivern que s’han endolat de 
tristesa, tenir-ne de sobres si podia emmi-
rallar-me en el gronxador dels teus ulls, 
o acaronar els cabells de neu flonja que, 
temps era temps, havien estat d’un roig de 
foc i de panotxa trencada� El capellà parla 
de l’aigua de la vida però no sap el secret 
de la que ho cura tot, l’aigua d’espernallac, 
que és bona per als encostipats i per ren-
tar les ferides, per als espasmes del mal de 
ventre i per amorosir els cops traïdors dels 
nervis� Tu has estat la meva aigua d’esper-
nallac, sé que no aguantaré gaire temps tot 
sol, perquè viure, si no hi ets, no té cap 
sentit� Espera’m que vindré de seguida, no 
trigaré a fer-te companyia a les muntanyes 
de més enllà del somni�

Ànima de bolero. Empúries, 2009
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Isidor Cònsul i Romi Porredon el dia de la boda (Castell del Remei, 1973)�
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