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Penya de l’Espardenya

Malgrat viure a la plana, tinc mig cap i mig cor a la 
muntanya; potser perquè tinc família a la Garrotxa i 
als Alps, potser perquè a casa tenim arrels a la vall de 
Ribes, potser perquè tota la vida he estat un apassionat 
de la muntanya... 

Hi ha dos llocs de Verges que m’atrauen especial-
ment: l’un és la vista del riu Ter des del pont; l’altre és 
la Mota. 

Des del pont, mirant al nord-oest, en dies clars es veu 
la carena del Pirineu; per l’oest es pot veure el cingle del 
Far, just a sobre de la presa de Susqueda; mirant cap 
a l’est s’endevina el mar, tot proper. Mirar des del pont 
és fer un repàs de la història del Ter: les seves aigües 
neixen a Núria, a Ull de Ter; més tard es fan adultes 
–i viciades¬ als pantans de Sau i Susqueda–. A partir 
d’allà, una part del Ter emigra cap a Barcelona i l’altra va 
fent-se vella, per a morir a l’Estartit i al mar. 

Des de la Mota miro al nord-oest i veig Jafre, i dar-
rere seu, el Pirineu; a l’est hi veig el Montgrí. A l’estiu 
m’agrada sortir abans que el sol i veure la silueta blava 
del Montgrí sobre un fons cada cop més ataronjat. 
Durant els primers dies clars de la tardor, veig la carena 
blava del Pirineu, del Puigmal al Canigó. Amb l’arribada 
de l’hivern, estudio les nevades: Han quedat tapades, 
les roques? Ha ventat? A quina alçada ha nevat? Hi deu 
haver risc d’allaus? Durant els dies de tramuntana, ima-

Passejar per la Mota amb un cel de tramuntana: un moment màgic

DES DE LA MOTA, DES DEL RIU

gino el torb a la vall de Núria, tapant perillosament les 
traces i omplint de neu pols les cabanes mal tancades. 
De mica en mica la primavera pinta de verd la plana i 
deixa només línies blanques als cims. Quan s’acosta el 
juny, encara queden unes taquetes de neu al Puigmal 
i al Canigó, i rere el Montgrí endevinem el mar, més 
càlid, que ens convida al primer bany, abans que l’allau 
de turistes no ompli les platges. 

Probablement hi ha qui viu a Verges i no es fixa en 
aquests detalls; d’altres –més dels qui ens pensem– no 
podem viure sense ells. Molts vergelitans, fixos o de 
pas, valorem el riu Ter i la Mota, els seus paisatges i el 
que s’hi endevina més enllà. 

L’Empordà és un espai màgic, on la sirena i el pastor, 
si no es troben, almenys es miren; un espai on el Ter 
ens conta la seva història amb un sol cop d’ull; un espai 
que cal preservar. 

Seria una llàstima que el pastor i la sirena no es veies-
sin perquè els talussos de les variants, els traçats del 
TGV i les línies d’alta tensió els ho impedissin. Seria una 
llàstima que el Ter ens expliqués una història depriment 
de transvasaments i males polítiques. Seria una llàstima 
poder veure l’Empordà trepitjant només asfalt. 

Per si algun dia passa això, jo m’aprofito a passejar i 
córrer per la Mota, per mirar la muntanya amb els peus 
a la plana.
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