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DIARI DE BORD

La ruta per les 16
illes  perdudes (IV)       

                        

           
 
De Ponza sortíem en direcció a 
Montecristo o a Elba, dependria 
de la velocitat que poguéssim des-
envolupar durant les trenta hores 
que durava la travessa; però, com 
que en aquest viatge el Tumbelino 
castanya que s’escampa castanya 
que arreplega, aquesta també ens 
va tocar.

Mar i vent de cara, una nit dolenta 
i freda. A la matinada el vaixell no 
podia fer més de dos nusos i en 
alguns moments no passàvem de 
mig; la mar cada vegada pitjor, el 
vent augmentava, de tant en tant 

El recorregut del Tum-
belino per la Mediterrà-
nia no s’acaba. Resten 
moltes aventures per 
viure i molts llocs per 
visitar, moltes jornades 
en les quals el Mare 
Nostrum presenta la 
seva cara amable i aco-
llidora, però moltes 
d’altres en què aquest 
mateix mar, bressol de 
la nostra cultura, ense-
nya el seu rostre esquiu 
i perillós.

Ponza-Giglio

un xàfec amb trons i llamps i el 
vaixell parat... Havíem de comen-
çar a pensar a canviar de rumb.

En clarejar el dia i per estribord, 
va aparèixer una illa que els mapes 
anomenen «illa de Giglio» i que 
ningú no coneixia. La decisió va 
se ràpida:«Anem a buscar refugi 
a Giglio!» Hi havia un port a l’est 
de l’illa encarat al nord. El mar i el 
vent també venien del nord; sobre 
el paper no seria una entrada fàcil, 
però no teníem gaires alternatives. 
L’arribada era desesperant i les 
hores passaven sense fer camí; 
al final, el redós de l’illa es va fer 
sentir, la mar va afluixar i l’entrada 
al port era possible. Ho havíem 
aconseguit!

Entrem al port cansats i feliços. 
Segur que no podeu imaginar-vos 
el que va passar: doncs senzilla-
ment era ple!

No pot ser, no ens poden denegar 
auxili en aquestes condicions! 
Ningú no ens va denegar res; 
senzillament no hi havia ni un 
punyeter forat on posar la proa 
del Tumbelino.

Què farem? On anirem? No hi 
ha més remei que intentar arribar 
a Elba, però no estem segurs de 
poder mantenir aquest rumb amb 
les condicions de vent i mar en 
contra que trobarem a fora; amb 
molta sort, ens caurà la nit a sobre 
en molt males condicions.

En entrar al port de Giglio, havíem 
vist una cosa que no podríem ano-
menar ni caleta; era una entrada 
en un penya-segat on hi havia 
tres o quatre vaixells fondejats 
que tenien pinta de rodamons. 
«Quin valor!», vàrem dir en passar 
camí del port. La decisió va ésser 

fulminant: «Anem allà a veure si 
aguantem!»

Quin encert!, eren pocs metres 
quadrats però de calma, felicitat 
i tranquil·litat; va ser una de les 
millors sensacions del viatge: sota 
un penya-segat on habitaven tota 
mena d’aus marines que venien a 
demanar-nos menjar situats fins i 
tot en el bot auxiliar, el xinxorro. 
Sis metres de fondària de roques i 
sorra blanca, on les aigües de tons 
turquesa i d’una claredat increïble 
ens permetien contemplar els 
secrets que habitualment resten 
amagats a la vista. 

A dos-cents metres seguint el 
nostre penya-segat, el poblet 
s’allarga horitzontal sobre el pai-
satge, ajagut al llarg del seu moll 
i d’una platja contigua, recolzant 
en la muntanya; no hi manca la 
torre genovesa ni el campanar que 
el flanquegen. Una tarda i una nit 
inesborrables... Com deia el sant, 
«patir és dolent, però haver patit 
es bo.»

Giglio és una illa de la Toscana, 
una meravella i la millor casualitat 
del viatge.

A la nit, per celebrar-ho, agafem 
l’auxiliar i anem a sopar al poble. 
De tornada, aquella mar de cara 
era massa per al nostre pobre xin-
xorro. Després de bromes, mulle-
nes i una mal dissimulada angúnia, 
vàrem arribar al Tumbelino.

Hem observat que en Quim ha 
superat d’alguna manera el tema 
de la branca1, ja que ara tot el dia 
bufa un enorme cargol de mar al 
qual ha practicat un orifici a la 
punta, Té un so greu i prehistòric 
que s’assembla curiosament al de 
la sirena d’un vaixell mercant, i ara 
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Portoferraio, capital de l’illa d’Elba

el pobre Tumbelino va sorprenent 
els seus companys amb aquesta 
veu ancestral i certament marinera 
que sona a totes hores menys a la 
nit, perquè podria provocar més 
d’un atac de cor a algun timoner 
mig endormiscat.

L’endemà, l’anunci de l’establi-
ment d’una borrasca al golf de 
Gènova (damunt nostre) i l’en-
trada de vents del sud ens varen 
arrancar del nostre petit paradís 
en direcció a l’illa d’Elba i vàrem 
haver de buscar una altra vegada 
refugi.

Avís als navegants: Abans d’entrar 
al port de Giglio vàrem haver de 
passar una altra prova. En el nos-
tre Italian Waters Pilot (la Bíblia 
dels navegants) emissió 1984, 
les coordenades del port estaven 
equivocades: hi figurava 42º-51’N 
/ 10º-55’E (un lloc al mig del 
mar), quan la seva posició real és 
de 42º-21’N / 10º-55’E. Preneu-
ne nota. 

Estava anunciada: una forta bor-
rasca que, procedent de l’oest, 
s’establiria sobre el golf de Gèno-
va: Era qüestió de buscar refugi; 
havíem d’arribar ràpidament a 
Elba, una illa gran, verda i sug-
gestiva que està força despoblada 
i que fou la presó daurada de 

Napoleó Bonaparte; des de la seva 
casa es veu la capital, Portoferraio, 
una ciutat molt peculiar amb un 
nom que suggereix que les mines 
de ferro, juntament amb el mar, 
devien ésser les garrofes de la 
població d’aquesta illa.

Els vents eren anunciats del quart 
quadrant i, per tant, vàrem buscar 
un port al sud a resguard. En và-
rem triar un amb un nom molt 
bonic, Marina dil Campo, situat 
en un lloc d’aquells que ens agra-
den tant, als navegants, en mirar 
el mapa, al fons del fons d’un gran 

golf que ens protegiria del tràngol 
del NW.

El lloc era molt bonic i havia estat 
escollit per un turisme de xalet de 
planta baixa que busca tranquil-
litat, però a nosaltres el que ens 
interessava era el port que ens 
hauria de protegir de tan negres 
auguris.

JOSEP MARIA LLACH I GRANDE

1 Vegeu el núm. 6 (juliol 2006) de PAÍS PETIT.
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Entre canyissos i lliris d’aigua badoquejo assegut 
sobre el llarg tronc d’un pollancre dut pel riu des 
de qui sap on. La seva pell és fina com la mateixa 
aigua que l’ha polit. Miro el Ter, l’aigua hi llisca 
serena, sense ànsia, i els meus ulls neden plàcida-
ment en ella. 

Al riu hi ha tot un món: la vida batega estrepito-
sament dins i fora de l’aigua. M’agrada mirar el 
Ter i captar el fràgil vol de les libèl·lules, admirar 
la tenacitat dels salzes arran d’aigua, sentir la xis-
cladissa de les orenetes cosint el cel del captard o 
espiar la dansa ancestral dels sabaters puntejant 
sobre l’aigua; però sobretot m’agrada veure baixar 
l’aigua calma, com si no volgués passar, com si 
esperés que algú l’empenti. Tinc el color terròs de 
l’aigua reflectit als ulls de tant mirar el Ter.

És aigua que a Sant Quirze s’afanyava a baixar; a 
Manlleu girava obstinadament cap a l’esquerra, bus-
cant encertadament el camí més difícil, Guilleries 
endins. Després va quedar embussada a Susqueda, 
fent surar encara els records que la gent s’hi va 
deixar en tancar la porta. És aigua de la Cellera, 
allà on el riu se’m va fer riu; també és aigua càlida 
de Girona. Tota aquesta aigua arriba a Verges amb 
el bagatge i la saviesa de qui ha viscut llargament. 
Ve arrossegant 
avall llots ten-
dres, troncs que 
van ser bran-
ques,  còdols 
perduts que no 
han aixecat mai 
cap paret, i se-
diments, molts 
sediments fets 
del desgast i 
l’oblit dels sen-
tits vitals, les 
banalitats, les 
esperances i el 
dolor de les per-
sones que viuen 

LA VIDA ARRAN D’AIGUA

ALBERT BOÏGUES I 
CODINA

riu amunt. Tot allò que un dia va ser, fins i tot els 
somnis, el temps ho acaba engrunant i ho diposita 
al riu. Són sediments de vida, com pols d’estrelles 
que centellegen vivament amb la claror horitzontal 
de la tarda. Ja ho dic, al Ter la vida hi batega es-
trepitosament, perquè tota aquesta microscòpica 
engrunadissa, malgrat la seva diminuta presència, 
és encara una petita part d’allò que un dia va ser.

A contracor, també constato un baf de resignació 
que exhalen les carpes a les raconades més tèr-
boles; és aquí on s’arremolina la tinta negra que 
destil·la la llista dels botxins del riu. Algú l’hauria 
d’arreplegar i que s’hi llegís amb tota nitidesa el 
nom i els cognoms dels qui amb tanta rancúnia 
embruten el riu.

El Ter, com les persones, potser també vol ser mirat, 
no pas per fatxenderia, sinó per pura supervivència, 
per a no esdevenir indiferent als ulls dels altres, per 
a no morir. La indiferència és un verí parsimoniós 
i amb pell de xai, però finalment letal. Mirar el Ter 
i veure’l obrint-se camí per l’herbassar de la riba i 
sentir el goig del reconeixement: Quan miro el Ter 
sé que hi és, i la meva simple mirada pot dignifi-
car-lo una mica. Totes les mirades que dipositem 
al riu queden esteses sobre l’aigua i li van deixant 
una pàtina de decència que el fa més respectable 
i en magnifica la identitat. Podríem omplir el Ter 
de mirades fins que es desbordés de satisfacció i 

esdevingués així 
el riu més impor-
tant de Verges, no 
pas perquè sigui 
l’únic, sinó per-
què és el nostre 
riu.

El Ter al seu pas per Verges



budells i ja hi ha les dones preparades per a anar a rentar 
la mocada al rec.

L’endemà les dones ja es disposen a fer les botifarres. 
Tallen la carn magra en una conca i la carn que han bullit 
en un perol, les barregen i comencen a fer les botifarres 
de perol i les negres. La botifarra negra l’emboteixen als 
budells grossos de la mocada, i en alguna també hi posen 
el ventre del porc (en aquesta classe de carn s’hi posa 
sang). A la botifarra dolça, que és quasi la carn magra 
amb un mica de greix, hi posen un pessic de sal i força 
sucre. Les llonganisses les fan amb carn també molt 
magra, i per últim arreglen els pernils.

L’últim dia, quan ja ho tenen tot fet, en Joan i l’Assump-
ció conviden a sopar les dones que han ajudar a matar el 
porc, les seves famílies i els parents i amics de la casa.

Això era el que passava en la matança del porc. A Verges 
es feia generalment un arròs i, després, carn magra, 
botifarres fregides a la paella i també greixons. Quan 
acabaven de sopar, la mestressa de la casa feia un present 
a les dones que l’havien ajudada, que consistia en unes 
quantes botifarres i carn.

L’endemà la mestressa agafava la roba de la matança i 
l’anava a rentar el rec; després la guardava per a quan 
es tornés a fer servir. 

Ah, i l’oli que havia quedat al perol, si no el llençaven, 
servia per a una altra cosa: un cop calent i amb sosa 
càustica, tot ben remenat, en feien una massa que, quan 
era seca, es convertia en un sabó per a rentar molt bo.

Ja ho veieu: del porc no es llença res, com deien els 
nostres avis i pares.
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Abans, en cada casa de Verges hi criaven un o dos porcs 
per a matar. Als porcs, per a engreixar-los, els donaven 
el que no servia de l’hort o restes del menjar de casa, i 
poc pinso, perquè quasi no el coneixien. Se solia matar 
el porc entre el novembre i el febrer.

Anem una mica enrere en el temps i sabrem com era 
una matança.

En Joan diu a l’Anna:

—Què et sembla si matéssim porc el dimecres que ve? 
Ja comença a estar gras i és bona hora per a fer-ho.

—Bé, Joan, a mi em sembla bé —contesta ella—. Jo 
ho aniré a dir a les mocaderes i tu vés a parlar amb els 
matadors.

Les mocaderes, l’Assumpció i la Pepa, unes veïnes, 
accepten d’anar-hi i es disposen per a la feina.

Busquen un perol, draps de fil per a posar al cul del cabàs 
i per a la budellada, dues conques grosses (una per a 
recollir la sang i l’altra per a posar la carn de l’animal), els 
ganivets, ben esmolats, un collerat de canyes per a rostir 
els pèls del porc i la màquina de fer les botifarres.

Arriba el dimecres i els matadors, a primera hora, ja hi 
són. Maten el porc, el socarrimen i, quan la pell de fora 
és ben neta, el posen a sobre de les fustes. Primer de 
tot li fan un forat al coll; quan el tall és fet, raja la sang 
i una dona la remena amb la mà perquè no es coaguli. 
Desprès li tallen el cap i el deixen a la fusta, com si 
resés, per obrir-lo en canal, és a dir, que l’obren des del 
cap fins a baix de tot i queda partit en dos. Li treuen els 

LA MATANÇA DEL PORC

La matança del porc

MARIA RIBAS I MASPOCH (Maria Grau)
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Li preguntem per què es va fer 
metge...
Quan vaig acabar el COU, volia 
plegar i vaig anar a treballar dos 
anys en una fàbrica d’embotits; allà 
vaig conèixer un encarregat que 
em va animar a estudiar. Llavors 
treballava de dia i estudiava de nit. 
La decisió de fer medicina va ser 
espontània: vaig pensar que era una 
manera d’ajudar la gent, que seria 
interessant davant situacions de 
preocupació per la salut. Els pares 
em van animar molt a estudiar, 
això que just quan vaig començar 
a estudiar la carrera tots dos es van 
quedar momentàniament a l’atur a 
causa de la crisi del tèxtil.

I què et va portar a Verges?
Ara fa vint anys que sóc metge. Vaig 
començar a treballar a l’Hospital 

 ENTREVISTA A 
JOSEP TRIADÚ

Parlem amb Josep Triadú, fins 
fa poques setmanes metge de 
Verges durant dotze anys. Per 
a molts vergelitans ha estat 
una persona de referència, 
un home tranquil i afable que 
ens ha escoltat i ha intentat 
comprendre’ns. Tots aquests 
anys, durant llargues jorna-
des, ha vetllat per la nostra 
salut, ens ha alleujat el dolor i 
l’angoixa perquè ens trobéssim 
millor. Segurament molts co-
incidiríem a dir que en Triadú 
sap escoltar molt bé; té aquesta 
gran virtut que costa de trobar. 
Que aquell a qui confiem la 
nostra salut o la nostra vida 
ens sàpiga escoltar és un gran 
què, ja que en el fons també ens 
ajuda a ser més feliços. Avui, i 
agraïts per sempre més, nosal-
tres l’escoltem a ell.

d’Olot i al cap d’un parell d’anys 
em van proposar d’anar al Trueta, al 
servei d’urgències. Allà vaig estar-
hi sis anys. Després em van oferir 
de venir a l’àrea bàsica de Torroella, 
que va obrir l’any 1993. Jo venia de 
l’hospital i vaig entrar a l’assistència 
primària amb una mica de por, però 
ara veig que els qui hem treballat en 
un hospital després ens n’he sortim 
més bé en la medicina primària, 
perquè allà hem viscut situacions 
molt crítiques, i més en una zona 
rural, en què els hospitals no són 
a prop. Per a mi aquesta època de 
la meva vida, professionalment, ha 
estat excel·lent, meravellosa; crec 
que he fet una bona feina. Aquí 
m’hi he sentit com a casa i no he 
deixat de fer amics.

Quina és, ara, la teva situació 
professional?
El fet de tornar a l’hospital m’ho 
agafo com una revàlida professi-
onal. Ara la meva situació és d’ex-
cedència de Verges durant un any, 
i cal veure com anirà la cosa. He 
tornat als meus orígens, per dir-ho 

així, a l’Hospital d’Olot, al servei 
d’urgències. El meu cap actual, en 
Quim Danés, és una persona que 
m’ha ajudat i a la qual aprecio molt; 
em va trucar una mica desesperat 
perquè un servei d’urgències de 
l’hospital comarcal passava una 
situació crítica. L’hospital neces-
sitava una sèrie de reformes: hi 
ha hagut l’obertura de la Unitat 
de Suport Vital Avançat, i també 
hi havia una mica de cansament 
per part meva, per l’estrès que 
comporta l’assistència primària, 
que demana molta implicació: 
guàrdies nocturnes de molta feina 
a l’Àrea Bàsica i l’endemà tornem-
hi. A més, jo, professionalment, 
necessitava tornar-me a provar. De 
moment les coses van bé; he estat 
molt ben acollit a l’hospital i encara 
hi he trobat gent de la meva època. 
Realment veig que el que he après 
aquí és una cosa que no es paga 
amb diners. M’està servint molt, 
ara, a urgències.

Professionalment els teus de-
sitjos o reptes de futur cap on 
van?
En aquest moment no ho sé. La 
sol·licitud d’excedència va ser 
molt meditada. Realment, si aquí 
no hi hagués estat bé, hauria de-
manat directament el trasllat; però 
com que, tant personalment com 
professionalment en guardo tan 
bons records, ara no ho sé, crec 
que us ho podré contestar d’aquí a 
quatre o cinc mesos. Si a Olot em 
va bé... Com que també hi ha la 
idea de construir un hospital nou, 
és probable que demani una altra 
excedència, perquè en puc dema-
nar fins a tres. Ara, si veig que la 
feina m’angoixa molt o tinc neguit 
per tornar a l’assistència primària, 
atesa la bona experiència d’aquests 
últims anys, doncs és probable que 
torni. Ara mateix, però, és una pre-
gunta difícil de contestar. 
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Continuem parlant i ens expli-
ca les diferències entre la feina 
que feia fins ara i l’actual.
No hi ha punt de comparació, el 
tracte de l’hospital és de gent de 
pas, no t’hi arribes a implicar tant. 
Aquí, a una persona a qui has se-
guit la malaltia, si va bé li vas fent 
controls, i si ha anat malament 
has d’intentar lluitar per aquella 
persona, acompanyes la família en 
el dol... És molt diferent, el tracte. 
He tingut companys que han pas-
sat per aquí amb mi i m’han dit: 
«Això sí que és un tracte de metge 
de família! Ostres, Pep: tens gent 
educada!» El tracte és molt familiar, 
hi ha una relació molt estreta. Tot 
i això, a l’hospital intentem que 
en les hores en què tenim el ma-
lalt el tracte sigui al més familiar 
possible.

El metge de poble acaba fent 
molt de psicòleg també, no és 
cert?
Sí, és molt important que en la 
malaltia no es tractin només els 
aspectes físics. Hi ha un patiment 
per part del malalt, sobretot si són 
processos cancerígens o malalties 
cròniques, ja que el fet de saber-
se portadors d’aquella malaltia o 
d’haver de fer un tractament per 
a tota la vida, a nivell psicològic 
els afecta molt. Personalment, 
una de les coses que m’afecta 
més és aquest vessant de psicòleg, 
perquè intentes posar-te al lloc 
d’aquella persona que està passant 
un dol. Aquesta part de psicòleg, 
en un poble s’experimenta molt 
intensament, i això carrega molt 
psíquicament. A mi la feina física 
no m’espanta pas, però marxar d’un 
domicili havent donat una mala 
notícia o saber que allò, per molt bé 
que vagi, en un moment donat pot 
petar per un cantó o per un altre..., 
això esgota molt! En altres llocs 
amb una població mes gran, més 

urbana, no s’experimenta tant. 
Per una altra banda, a urgències 
s’han de donar males notícies molt 
sovint i és molt dur, però són gent 
més de pas, que no coneixes tant, 
no hi tens tanta implicació. Ells 
marxaran d’urgències i tu te n’ani-
ràs cap a casa; és completament 
diferent. El que m’ha ensenyat el 
poble ha estat importantíssim.

Treballar en equip o treballar 
sol també és diferent...
Ara faig guàrdies de dotze hores i 
durant el dia som tres i de nit dos. 
És clar, et sents més recolzat, a part 
dels metges hi ha més personal, i 
tens gent amb qui comentar els 
casos, això et permet assumir més 
bé un malalt crític. El fet que pugui 
lliurar l’endemà de la guàrdia és 
molt important, perquè em permet 
fer cursos de formació. Els estius, a 
Torroella, em sentia sol, amb casos 
difícils i problemes amb l’idioma.

ALBERT BOÏGUES, JOSEP COTS, 
JOSEP JACOMET i DOLORS PARETA

De totes maneres, quan eres 
a Verges també feies estades a 
l’Hospital de Palamós...
Jo crec que el metge de família, per 
a anar bé, ha d’haver estat una tem-
porada en un servei d’urgències si 
vol saber el pa que s’hi dóna. Amb 
la meva ànsia de no perdre facultats 
i sobretot de cara a pensar que, es-
tant en una àrea rural et pot venir 
en qualsevol moment una persona 
amb un infart i has de saber què 
cal fer fins que arribi a l’hospital, 
els caps de setmana, de l’hospital 
de Palamós en vaig fer casa meva. 

Però, és clar, era una situació que es 
podia aguantar poc temps, perquè 
pràcticament no hi havia dies lliu-
res, ja que hi treballava dissabtes, 
diumenges i festes. Per cert, també 
en guardo molt bons records.
 
Com a vergelità que has estat 
durant tots aquests anys, com 
veus el poble?
Encara me’n sento, de vergelità! 
Home, jo crec que en un termini 
mitjà necessitarà un consulto-
ri nou, sobretot si pensem que 
l’actual té molts anys, les parets 
són molt primes, l’espai de l’ad-
ministrativa és reduït, que caldria 
una sala d’espera més gran... En 
infraestructures, Verges, com la 
Tallada i Jafre –que tampoc no me 
n’oblido–, crec que estan bastant 
bé, fins i tot en comunicacions: 
l’Àrea Bàsica de Torroella és pio-
nera, és a prop, el personal que hi 
treballa coneix bastant bé la pobla-
ció i és de les que funciona millor 
de totes les comarques gironines. 
Per exemple, a la Garrotxa no hi 
ha cap àrea bàsica que obri de nit; 
cal anar directament a l’Hospital 
d’Olot. Tenir una àrea bàsica a deu 
minuts és una gran comoditat.

Moltes gràcies per la teva constant 
dedicació al poble, Pep! Ha estat un 
plaer i una gran sort poder-te tenir 
tot aquest temps entre nosaltres. Les 
persones que com tu saben servir 
els altres amb tanta atenció deixen 
una empremta al cor inesborrable. 
A reveure!
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L’estiu passat, concretament el 
dissabte 5 d’agost a la matinada, 
va començar un foc al terme de 
Ventalló, al nord de la zona boscosa 
del puig Segalar, que, atiat per la 
forta tramuntana que bufava aquell 
dia, es va propagar ràpidament cap 
al sud, cremant en po-
ques hores una mica 
més de 1.000 hectàrees 
de massa forestal dels 
termes de Viladamat, 
Ventalló, Albons i 
Garrigoles. La viru-
lència del foc va ser de 
tanta magnitud, que 
els Mossos van optar 
per desallotjar més de 
500 persones de les 
seves cases, sobretot 
per evitar els proble-
mes respiratoris que 
podia provocar el fum, 
extremadament espès 
i assolat pel fort vent. 
Ja va ser mala sort, per 
a l’Empordanet, que 
en un estiu en què tot 
Catalunya es felicitava 
perquè anava passant 
sense haver-hi cap in-
cendi important ens 
toqués a nosaltres un 
dels més grossos que 
hem vist mai!

Malauradament, la 
relació entre estiu i 
incendi forestal la ve-
iem com un fet tan natural, que 
la persistència d’incendis de grans 
dimensions en aquesta època ens 
sembla poca cosa més que inevi-
table, i el mínim gest d’implicació 
dels polítics de torn en l’extinció ja 
la considerem un gran avenç, quan 
en realitat és molt probable que si-
gui precisament la mala gestió am-

INCENDI AL 
PUIG SEGALAR

biental d’aquests mateixos polítics 
la que fa possible aquestes enormes 
desgràcies. Personalment em fa 
molta llàstima sentir l’endemà d’un 
gran incendi que la culpa ha estat 
d’un desaprensiu piròman, o d’una 
barbacoa mal apagada, o d’un pagès 
descurat. Ja ho sabem, que sempre 
hi haurà la possibilitat que un pi-
ròman faci foc; al cap i a la fi, això 
és el que fan els piròmans: calen 
foc. El que s’ha d’intentar és que el 

QUICO FERRER

foc que provoca aquest piròman, o 
aquest pagès maldestre, o aquesta 
costellada imprudent, no tingui la 
possibilitat de calcinar centenars 
d’hectàrees de bosc com passa 
actualment. Qui encén la primera 
espurna pot ser un desaprensiu, o 
un negligent, o un piròman ma-
laltís, però el vertader responsable 

dels grans incendis és el model 
de gestió forestal que, any rere 
any, s’està aplicant en aquest país 
i que, tot i que en cada pressupost 
aconsegueix millors dotacions, la 
desastrosa experiència ens demos-
tra que és totalment ineficaç. 

Potser hauríem de començar a 
fer cas dels tècnics forestals quan 
ens diuen que el pi blanc no és 
l’espècie més adequada per a les 

nostres comarques i 
que el bosc mediter-
rani, amb espècies de 
baixa inflamabilitat, 
és molt més resistent 
als incendis. Segura-
ment també seria molt 
convenient mantenir 
i potenciar el parc de 
bombers, incrementar 
el nombre de bases 
en llocs de difícil ac-
cés per a afavorir la 
ràpida actuació dels 
mitjans aeris i fer les 
estassades preventives 
al sotabosc. 

Ja comença a ser hora 
de plantejar-se seri-
osament si en aquest 
país volem continuar 
gaudint dels esplèn-
dids boscos que temps 
enrere encatifaven el 
territori. Si és així, 
potser ha arribat el 
moment d’abandonar 
la política d’aparador i 
començar a fer cas de 
la gent que realment 
s’estima la natura i que 

se la mira més enllà del seu interès 
econòmic. 
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La contemplació d’un bosc cremat 
és una experiència ben amarga 
i colpidora. On creixia aquella 
verdor feréstega i exuberant  ara  
només hi resten els esquelets en-
negrits dels arbres sense vida, com 
ànimes en pena estintolades al buit, 
i una negror fuliginosa, corprene-
dora com la gola del llop. Visitar 
el bosc cremat em sembla que, 
guardant tota la distància humana 
i social que hi ha, deu ser una de 
les experiències més semblants al 
paisatge engendrat després d’una 
guerra: el dol de la derrota abastant 
tota la mirada possible; el fracàs 
de la vida  present en  totes i cada 
una de les petjades divagants del 
visitant, i l’olor funesta de la cen-
dra i de la fusta carbonitzada que 
ho empudega tot i penetra fins al 
moll de l’os.

Tanmateix, cal anar-hi. Deixeu el 
cotxe a Maranyà i endinseu-vos cap 
on hi havia el bosc; de seguida hi 
sereu. De vegades ens cal tastar la 
derrota per a poder apreciar inten-
sament el valor de la vida. Cal anar-
hi i trobar-hi a faltar l’ombra de les 
capçades, on s’acollia el romaní, 
l’estepa blanca i les esparregueres; 
trobar-hi un escampall de caus 
buits, amb la intimitat violada i els 
hostes exiliats. Cal anar-hi, veure 
i respirar l’herència del foc, que 
ens quedi la consciència amarada 
de realitat i, en el camí de tornada,  
intentar comprendre.

La matinada del dissabte 5 d’agost 
als vergelitans se’ns va activar l’estat 
d’alerta, l’instint ancestral de fugida 
per l’abrasadora olor del foc. Ens 
va despertar el fum que entrava 
impertinent per les finestres es-
batanades. La primera incertesa va 
donar pas a la por, i després a un 

DESPRÉS DEL FOC

MATEU BECDEJUVELL

llarg dissabte d’agonia. Amatents, 
sense saber què fer, ho anàvem 
escoltant i mirant per la ràdio i la 
televisió,  mentre s’hi anava dipo-
sitant la cendra a sobre. Finalment 
la tramuntana va anar cedint i van 
apagar el foc, però el fum no es va 
esvanir, ni ho ha fet encara: hi ha 
un fum metafòric que plana sobre 
el bosc i sobre tots nosaltres, que 
no ens deixa veure amb claredat  
per què ha passat això, què cal fer 
ara i si tornarà a passar. El foc és 
molt clar i contundent, fa molt evi-
dent el que passa, com les notícies 
dels informatius que ens explica-
ven en el mateix moment el que 
ens estava passant a pocs centenars 
de metres. Però la televisió no ens 
explica aquest fum, no l’esvaneix; 
només ens explica què passa, i po-
ques vegades el perquè i, sobretot, 
el que cal fer perquè això no torni a 
passar. És un fum que ens paralitza 
i no ens deixa comprendre.

D’ençà que van apagar el foc, algú 
ha sentit a parlar més 
en els telenotícies 
de les conseqüènci-
es d’aquest incendi? 
Què passarà ara amb 
aquest bosc cremat? 
Hi farà alguna actu-
ació el govern? 

L’ a b a n d o n a m e n t 
de l’agricultura, en 
aquestes zones de 
secà, agreuja especi-
alment el risc d’in-
cendi forestal, on el 
bosc creix sens me-
sura i guanya lloc 
als camps. Per què 
permetem aquesta 
política de constant 
menyspreu envers 
els nostres pagesos, 
que de retruc ens 
perjudica a tots?

Després d’una desfe-

ta d’aquestes característiques, seria 
possible repoblar el bosc invertint 
la quantitat per la qualitat?

Aquestes grans densitats de pi blanc 
són molt piròfites i poc rendibles 
econòmicament. Seria possible 
deixar-hi créixer o plantar-hi altres 
espècies arbòries mediterrànies 
més resistents al foc? Això redui-
ria el risc d’incendi i augmentaria 
la biodiversitat. Ens calen tantes 
hectàrees de pi blanc? 

Mai com ara no havíem tingut tants 
mitjans per a apagar els focs, i els 
coneixements en ecologia i gestió 
forestal no havien estat mai tan 
estesos. És a dir, hi ha diners i co-
neixements, però s’inverteixen en 
la direcció adequada? Al bosc no hi 
havia hagut mai tanta desídia.

Només són reflexions i preguntes 
que intenten albirar un xic de llum 
enmig de la fumèrria.


