
Imatge de la muralla carlina d'Amposta (el Montsià).
Imatge: Museu de les Terres de l'Ebre

Mes ni la mà dels homes ni els improperis del temps han pogut despullar les ruïnes esbatanades i ensorrades, 
del seu cordial encís. Com vella arca de sàndal, cada vegada que l'estellen, amb la darrera estella renova el seu 
perfum. De Rodes la grega vas treure'n en els primers dies de la colonització benedictina el teu nom cristià. Com una estrella 

morta, després d'haver estat per molts segles lluminària guiadora dels sentiments i de la raó dels homes, ara romans apagada en la  
teva augusta soledat. Però en la teva nit no restes perduda i oblidada, estrella morta d'una pàtria que no vol morir.

Pere COROMINES (1870-1939)

«Les runes de Sant Pere de Roda» (fragment) (1919) 

Amposta, en aquell temps, estava encara 
sembrada de records de les lluites que havien 
ensangonat el país, records de les guerres 
carlines ;  Amposta havia estat una ciutat 

emmurallada i havia tingut guarnició; als seus voltants, i a dins mateix, s'hi havien produït freqüents combats; per totes 
bandes s'hi veien ruïnes, edificis destrossats. Al pont del Grau existien encara fragments de les velles muralles en 

ruïnes i seguia dreta encara la vella torrassa amb espitlleres, mig destrossada per les bales, que assenyalava l'entrada al poble 

per aquella banda. Onsevulga que es girés la mirada es descobrien senyals de la passada contesa.

Sebastià JUAN ARBÓ (1902-1984)

«Adéu a Sant Carles» (fragment) (1961)

Fontllonga posseeix diversos caserius, entre els quals destaca per la seva robusta presència la Baronia de Sant Oïsme, que veiem ací, presa 
dels vents i les solellades. No cal que en ponderem l'antigor: l'església, de triple àbsida, és una mostra típica de les humils edificacions de muntanya als 

temps de la Reconquesta. Les restes del castell —encara la torre senyoreja—, assentades, com solia passar, sobre una roca. El conjunt invita a la reflexió 
sobre la rudesa dels temps i dels homes que hi visqueren. El Montsec gegantí al fons, els amples miradors damunt la vall de la Noguera Pallaresa, 

les hosts cristianes disseminades en tantíssims senyorius i fidelitats… Aquests pobles de la falda del Montsec, com l'Ametlla, Fontllonga i Sant Oïsme, són 
una lliçó perpètua d'heroïcitat, quelcom que ens parla directament de l'esforç d'un poble per ésser. El mateix poble que avui som.

Josep VALLVERDÚ (1923)

«Fontllonga posseeix diversos caserius...”» (fragment) (1968)

(Lo Catalanista (Sabadell), núm. 2 (11 de setembre de 1887), p. 7-11)

La destrucció de monuments del passat, en aquest cas Poblet, la conversió en ruïna per la fúria 
popular, és un gran tema per al romanticisme que, de retruc, posa en valor aquest elements 
emblemàtics. Guimerà excel·lí en aquesta mena de descripcions èpiques i el 1882, amb motiu 
d'un viatge que hi feren escriptors catalans, valencians i mallorquins, dedicà aquests versos al 
monestir en ruïnes. 

Àngel GUIMERÀ (1845-1924)

«Poblet» (fragment) (1887) 

Filla de les muntanyes, qui t'ha plantada aquí a la vora d'un 

passeig i enmig de l'eixamplament de la ciutat? Ben segur que 

ningú. Ets un record de les antigues boscúries que 
baixaven del Tibidabo, una borla del seu mantell 

de setí verd que arribava fins a prop de la mar. La Providència t'ha deixat enmig de la nova Barcelona per recordar-li que fou un prat, com los empresaris 

de les vies fèrries deixen un monturull de terra de cada desmunt, com a testimonis de la feinada feta que diu als viatgers: «mirau a on érem i a on som». Mes 
no t'enyores aquí tota sola? No trobes a faltar les teves germanes que estan lluny d'aquí, a l'altra banda de Collserola o del Montseny, 
renyides amb aqueixa civilització que et migra, t'escanyoleix i et deshonra? No enyores aquelles immenses ramades d'ovelles que davallaven 

mandrosament de la collada, com una congesta que esquitlladissa, rossola i camina envers la plana? Elles cercarien la teva ombra emparadora i el teu 

patriarcal redós i amb sos bels planyívols te'n donarien los grans mercès. No enyores aquells pastors que semblen fets de la teva fusta, amb los esclops 

ferrats als peus, amb la barretina al cap i coberts amb una samarra feta de la pell del bestiar de llana de pastura? Allà tu fores la seva amiga i confidenta; tu 

els faries de casa, tu series la seva llar.

Jacint VERDAGUER (1845-1902)

«L'alzina del passeig de Gràcia» (1903)

(Article pòstum publicat a La Veu de Catalunya el 10 de juny de 1903)

L'home de pagès que era Jacint Verdaguer, tot i trasplantat a ciutat, aixecà el monument de la seva obra – poesia èpica i lírica, prosa 
de viatges i de combat...– arrelant-lo, en part, en el parlar après de petit i creà així el català literari modern. Un arbre a la ciutat, 
residu d'una ruralitat ancestral, el porta a aquest divagació nostàlgica.   

Reconstrucció de les tombes reials de Poblet (Vimbodí i Poblet, la Conca de Barberà). Finals dels anys quaranta. 
Imatge: Fons Cal Biel. Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí.                                 

Tombes reials del monestir de Poblet (Vimbodí i Poblet, la Conca de Barberà). 2016.
Imatge: Josep Santesmases i Ollé.

Torre de la Baronia de Sant Oïsme (la Noguera). 2015.
Imatge: Josep Santesmases i Ollé.

Vista aèria de Sant Pere de Rodes 
(el Port de la Selva, l'Alt Empordà) 

Imatge: AVIOTEC-MHC

L'alzina del passeig de 
Gràcia de Barcelona, 
tallada el setembre de 
1908. 
Imatge: L'Esquella 
de la Torratxa. 
Biblioteca de 
Catalunya.

(Les gràcies de l'Empordà. Poema en prosa, Barcelona, 1919)

El barceloní d'ascendència empordanesa Pere Coromines –«esqueix d'una vella soca 
empordanesa trasplantada aquí», afirma al pròleg – dedicà, dins la seva polifacètica obra 
narrativa, un volum a les lloances de l'Empordà i a literaturitzar els seus lligams biogràfics 
amb aquella terra. L'“augusta soledat” de les runes evoca una pàtria resistent. 

(Los hombres de la tierra y el mar. Barcelona, 1961, 1971. Els homes de la terra i el mar. Joan Todó, 
trad. Barcelona, 2015)

Novel·lista i autor teatral, Sebastià Juan Arbó també conreà la traducció i la biografia. Escriptor 
emblemàtic de l'Ebre, és autor d'una gens mensypreable obra memorialística, escrita en castellà 
als anys seixanta i traduïda recentment. Indrets, poblacions i paisatges en són elements 
desencadenants i sustentadors.

(Catalunya Visió 1. La Segarra / el Segrià / la Noguera / la Llitera / el Baix Cinca [fotogr. Ton Sirera]. Barcelona, 
1968)

El prolífic escriptor lleidatà Josep Vallverdú i Aixalà, mestre de la narrativa infantil (Rovelló, En Roc Drapaire, 
Saberut i Cua-verd...), ha conreat també l'article periodístic i el reportatge literari. En la sèrie de volums la visió de 
la terra remet inevitablement a la gent que hi ha viscut formant un poble i a la continuïtat històrica d'aquest. 

A la primera embranzida
salta pany i forrellat;
a la segona, les portes
esclaten balandrejant.
I com cap de torrentada,

fins la mesa de l'altar,

rebuig de viles i pobles

a tomballons se n'ha entrat... 

[...]  Ja s'estén com taca d'oli

l'escamot de condemnats.

Uns sermonen des del claustre,

uns altres piquen de mans;

ençà ab cobles bordelleres

canten absoltes i salms...

[...] Un vailet a cops de pedra
les imatges va escapçant;
les dones espitregades

hi paren lo davantal.

[...] De tions i de feixines
les trones han curullat;
que la nit los cau a sobre...

Ja el foc s'emparra cap dalt. [...] 

La mòmia del rei En Jaume
ja acosten a un finestral....
Los vidres salten a trossos;
la finestra dóna al camp.
La nit, que hermosa i serena!...

L'aire, que dolç i embaumat!...

La lluna, alçant-se tranquil·la

daura muntanyes i plans...

És la terra catalana
que el gran rei va trepitjar;
és l'aire que el pit li omplia

dels Pirineus i el Montsant;

és la lluna que brillava

sobre l'armeig dels alarbs!

La mòmia del rei En Jaume
fins sembla que s'ha dreçat,
com si per dalt de les cimes
volgués veure més enllà!...


