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La pedregada del juliol va deixar l’hort com una taula rasa. 
Va començar com si un brètol tirés pedres contra el teulat. 
Un sol impacte que va alarmar, després un altre i un altre, 
fins que la força destructora de l’aigua gelada, atiada per 
la tramuntana, va agafar una velocitat i una intensitat que 
ningú no havia vist per aquestes contrades. Una llengua 
de gel va passar per sobre del Terraprim, va travessar la 
plana i, xocant contra el Montgrí, va travessar el Ter i la 
portà fins a Pals i Begur. Pedres grosses com ous de colom, 
destructores com una plaga de llagostes, implacables 
com una patrulla dels Mossos al Raval de Barcelona. Les 
collites de préssec i poma van quedar malmeses, així com la 
majoria de tomàquets, llegums i verdures que pacientment 
llavorem els hortolans. Tristesa, ràbia, desolació.

El foc del novembre va començar a Vilopriu, capital 
incendiària de l’Empordà, un dilluns de tramuntana. Les 
flames varen créixer i l’incendi va córrer, cremant les canyes 
de rieres i torrents massa bruts, cap a Colomers. El Ter, 
barrera natural per a moltes coses, no el va pas aturar. El 
foc va escampar-se cap a Flaçà, Foixà i la Sala, travessant els 
camps segats de blat de moro, transportat per les pellofes 
que volaven, enceses, al vent. El van poder frenar abans que 
passés a les Gavarres. Un altre cop, com en una pel·lícula 
vista massa vegades, el conseller d’Interior de torn –avui 
Espadaler, ahir Puig, abans d’ahir Tura– s’acostava a la 
comarca i dirigia in situ l’operatiu antiincendi i, sobretot, 
era el protagonista de tots els telenotícies. Mentrestant, la 
comarca es va quedant a poc a poc sense boscos. Tristesa, 
ràbia, impotència.

Al carrer dels Bous ja no hi passa la Processó, ni la bri-
gada de neteja. Està net perquè els veïns seguim, amb es-
combres i flors, l’exemple de la Teresa. Però el dels Bous 
és un carrer on, com el corrent d’un riu que ens arrossega, 
la vida va fent el seu curs. La Dalla va venir a buscar en 
Xitu (Josep Bosch); se’l va emportar de nit, quan dormia 
plàcidament al seu llit: va tenir una mort dolça, sense el 
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tràngol terrible de l’agonia i el patiment. La que volia ar-
ribar ràpidament al carrer va ser la Queralt, filla de la Mar 
i en Xavier, que de tanta pressa que tenia va néixer abans 
d’hora, petita i desperta com una espurna del foc de Sant 
Joan. Ara la veiem sovint als braços de la seva mare, embo-
licada com un farcell, arraulida i protegida de la fred que 
ha arribat després d’aquest estiu que semblava que mai no 
s’acabaria. En Yunis, esverat amb la moto d’empenta, va 
darrere l’Adam, que pedala amunt i avall amb la bicicleta 
petita, i tots dos somnien ser com en Josep i en Jalal, que 
no paren mai quiets. Els grans anem fent com podem, 
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amb els nostres sous i pensions maltractats pels robatoris 
de polítics i banquers i les retallades dels governs de Ma-
drid i Barcelona. Tristesa, ràbia, indignació.

A la plaça de l’Ajuntament la motoserra municipal va 
posar fi als arbres que donaven un toc de verd al desert de 
ciment en què la deriva autoritària de l’alcaldessa està con-
vertint la vila. Primer varen desaparèixer els arbres que hi 
havia previstos a la plaça del poble i que ens varen canviar 
per uns cubs de ferro rovellat amb xiprers esquifits per la 
manca d’aigua i de terra on brotar. Després va posar fi al 
jardí de flors i palmeres que la Caterina cuidava zelosa-
ment per fer-les créixer i florir a l’ombra de l’església, un 
esclat de vida sorgit sobre les antigues tombes que ja no 
veurem més.

Aquesta motoserra ja havia posat fi a l’exercici de dos 
dels regidors de l’equip de govern, convertint els plens 
de l’Ajuntament en cosa de dos. La motoserra municipal 
també ha posat fi a les il·lusions d’una part del veïnat de 
poder participar en les decisions que afecten la vida i la 
fisonomia de Verges. En un poble petit com el nostre, és 
fàcil copsar el que la majoria de la gent voldria que es fes i 
també allò que no. És senzill crear mecanismes perquè les 
persones puguin expressar les seves preferències i opinions. 
Una gran part de la gent d’aquí creu que és positiu que 
a Catalunya tinguem el dret de decidir com volem que 
sigui el nostre destí. El que és bo per al nostre país no pot 
ser dolent per al nostre poble. Aquells que tenen minvada 
la sensibilitat per les flors i pels arbres, valdria més que 
busquessin el contacte directe amb la gent de totes les ten-
dències, que escoltessin allò que la gent pensa i diu, i no 
tan sols el que volen els seus. Els catalans diem «parlant, la 
gent s’entén». Il·lusió, diàleg, participació.

Les motoserres, per a fer llenya, que ja ha arribat la fred!
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