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Presentació

Feia temps que no es parlava gaire dels mestres. El nostre món 
actual, per descomptat, és el resultat de la seva pràc tica li qui-
dació: la mort de Déu (o les veritats absolutes, Nietzsche), 
la mort del pare (o l’autoritat, Freud), la mort de l’art (o 
la tradició: Duchamp, després Benjamin)... Res a transme-
tre, ningú investit de suficient autoritat per fer-ho. Triomf 
absolut del model self-made man. Reconèixer mestres era 
un símptoma de debilitat. Darrerament se’n pot tornar a 
parlar, de mestres (el primer que ho va fer va ser Steiner). 
Fins i tot desacomplexadament (llegiu l’emocionant L’hora 
de classe, de Recalcati). En els darrers anys, sobretot, Antoni 
Marí s’ha anat forjant una sòlida carrera literària i assagís-
tica. Però durant molt de temps va ser fonamentalment un 
d’aquests savis sense obra escrita (o a penes), reivindicats 
des de sempre per Jordi Llovet. Un mestre antic (i no preci-
sament en el sentit de Bernhard!). Per a una bona part dels 
col·laboradors d’aquest llibre, Antoni Marí ha estat per da-
munt de tot un mestre; un mestre inoblidable, d’aquells que 
orienten (si no és que determinen...) decisivament la trajec-
tòria intel·lectual, i fins i tot en alguns casos la mateixa vo-
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cació, l’itinerari vital dels seus deixebles. I continua avui en 
plena activitat docent en alguns de nosaltres. Qui ha pogut 
oblidar la inconfusible inflexió de la seva veu en anunciar 
el tema d’una classe? Qui, la hipnòtica aura de misteri amb 
què sap envoltar l’enunciació de fórmules sentencioses, fra-
ses lapidàries que, com un oracle, han marcat generacions 
senceres d’auditoris? L’art mata. S’escriu perquè s’ha llegit. El 
geni és l’home que no sap que sap. Sospitem que el present 
volum és (qui sap si no abans que res) un tribut al mestre 
Antoni Marí pels que ens declarem amb orgull i devoció 
deixebles seus...

Els escrits, estudis crítics i assajos reunits en aquesta 
miscel·lània responen a tres motivacions: donar raó d’una 
activitat de recerca associada directament i indirectament 
amb un projecte sobre la teoria, la crítica i l’art moderns i 
contemporanis als països de llengua catalana, projecte di-
rigit pel professor Antoni Marí des de l’any 1990; ampliar 
aquest projecte amb una ramificació intel·lectual insepara-
ble de la personalitat d’Antoni Marí, i retre, en fi, un home-
natge d’amistat i de reconeixement al destinatari d’aquests 
treballs. Això explica el caràcter tan divers dels textos. Al-
guns sorgeixen del nucli mateix d’aquesta activitat de recer-
ca, però se centren, perquè l’ocasió així ho demanava, en la 
qüestió de l’amistat. En aquests treballs l’amistat en l’art i 
la poesia o la literatura es confon sovint amb l’amistat en-
vers l’art, la literatura, la música. Històries d’amics i estudis 
d’idees amistoses, perquè la mateixa experiència de la cre-
ació i la relació amb els objectes de la cultura, sovint tan 
dominada per relacions de rivalitat, d’enveges i d’enfronta-
ments fatals, també demanava de ser pensada des de l’expe-
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riència de l’amistat, a voltes tan complexa i enigmàtica. Un 
grup de textos, obvi en l’índex, es dedica doncs a aquesta 
tasca (Amat, Balló, Berga, Jiménez-Blanco, Cairol, Mitra-
ni, Rofes, Soler). Un altre, pensem que també prou visible 
i evident, respon a la idea d’ampliar i ramificar el marc de 
referència del projecte de recerca esmentat. S’ultrapassen els 
seus límits, però sense abandonar mai la lògica que la figu-
ra de Toni Marí imposa com a criteri. Són els assajos d’uns 
altres amics que mediten sobre l’obra de l’escriptor i poeta 
Marí, que dialoguen amb ell sobre poesia, que fan de l’in-
terès per l’art i la teoria una forma de viure determinada, 
capaç també de ser conscient de què suposa tenir amics en 
aquest món, sentir-se amic d’algú i tenir aquest algú per un 
amic (Martínez Clarà, García-Valdés, Casado, Balsach, So-
ria Olmedo, Lahuerta, Tomasa, Ibáñez). Un tercer grup de 
textos recorden i evoquen els moments d’aquesta amistat, 
sigui en forma de petit retrat intel·lectual (Yves Michaud), 
d’evocació de moments compartits (Antoni de Moragas, 
José Corredor-Matheos i Francesc Parcerisas), o aporten 
textos literaris dedicats a la qüestió de l’amistat o al mateix 
Toni Marí (Puigdevall, Ferrer Lerín). Finalment, un darrer 
grup (Micó, Ollé, Mercadé) mostra com la traducció és en 
ella mateixa una prova d’amistat, i no solament perquè els 
tres exemples de traducció exposats aquí tracten explícita-
ment de l’amistat, sinó perquè en el fet mateix de traslladar 
un text d’una llengua a una altra es fa un gest d’amistat: en-
tre dues llengües, entre dos mons, envers un text i un autor, 
i envers els lectors que llegiran el text traduït.

Toni Marí fou catedràtic d’Història de l’Art a la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona abans de formar part del grup 
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d’acadèmics que va pensar i planificar els estudis d’Huma-
nitats per a la Universitat Pompeu Fabra (juntament amb 
Eugenio Trías, Francesc Noy i Josep Fontana) i de passar a 
ser-ne professor, també com a catedràtic d’Història de l’Art, 
a la Facultat d’Humanitats de la UPF, des de l’any 1992. 
Paral·lelament a la seva dedicació a la universitat i a la re-
cerca cal esmentar la seva vinculació a l’escola EINA, com 
a professor primer i com a supervisor acadèmic i president 
del Patronat de la Fundació EINA fins a l’any 2016, i la seva 
intensa activitat com a editor vinculat a Tusquets, editorial 
on ha estat el responsable de les col·leccions «Nuevos Textos 
Sagrados», de poesia, i «L’Ull de Vidre», de literatura en ca-
talà, o la seva presència al nucli original de Quaderns Cre-
ma... La seva trajectòria com a assagista i com a articulista 
sobre temes d’art, literatura, pensament i cultura, sobretot 
a les pàgines culturals de La Vanguardia, és ben coneguda 
entre els seus conciutadans, i en donen testimoni llibres tan 
importants com La vida dels sentits o El conflicte de les apa-
rences. De la seva producció literària, amb la qual dialoguen 
alguns dels textos recollits en aquest volum, hem d’esmen-
tar els llibres de poesia, amb títols tan importants com El 
preludi, Viatge d’hivern o Han vingut uns amics, i les novel-
les i reculls de relats (o assaigs novel·lescos) Camí de Vincen-
nes, Entspringen, El vas de plata o Llibre d’absències. Com a 
antòleg i investigador capaç de produir llibres que endrecin 
conceptes i estimulin la recerca i la imaginació dels lectors 
—i deixebles—, no es poden oblidar El entusiasmo y la quie-
tud, L’home de geni, Matemática tiniebla... 

Antoni Marí ha sabut —sap— ser amic dels amics, dei-
xeble dels seus deixebles, i fins i tot, i això és el més difícil 
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de tot, un mestre savi dels seus mestres (com ho fa palès un 
llibre tan útil i penetrant com el dedicat a María Zambra-
no...). Els textos d’aquest recull pretenen retornar almenys 
un bocí del reconeixement, l’agraïment i l’afecte que els que 
hi participem li devem, sabent que un llibre així, com una 
munió de veus en una festa, sempre queda per sota de la re-
lació viva, intel·lectualment intensa, infatigablement creati-
va, generosa i estimulant que ell proposa i reclama sempre 
a canvi. Algun dia s’haurà de fer la història intel·lectual de 
la Barcelona dels darrers quaranta anys. Aleshores la figu-
ra d’aquest eivissenc senyor de Barcelona, la seva capaci-
tat d’influència com a professor, editor, escriptor i —per 
què no dir-ho?— ciutadà amb iniciatives culturals de pri-
mer ordre, teixidor d’una teranyina social que fa que sovint 
estigui, com qui no vol la cosa, a primera línia dels mo-
ments més discretament decisius de la cultura en aquesta 
ciutat, tindrà el relleu que es mereix. Mentrestant, aquest 
recull, tan miscel·lani, tan immediata expressió d’afectes, 
agraïments i admiracions, només vol ser una abraçada per a 
l’amic i mestre. 

Com dèiem al començament, un tribut.

els editors
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37

Francesc Parcerisas

Elogi de l’amistat en nou escenes 
desendreçades

La professora Llanos Lozano m’ha dit que l’he de conèixer 
i que, si ve, me’l presentarà; està convençuda que vindrà. 
Som a la sala de l’Institut Santa Maria, d’Eivissa, però no en 
recordo l’època de l’any; potser són les vacances de Pasqua, 
potser ja és la primera esbravada de l’estiu. Primeries dels 
anys setanta. S’hi ha organitzat un curs «de cultura eivissen-
ca». Crec que és el primer cop que es fa una cosa semblant 
a l’illa. Sota els auspicis, n’estic segur, de l’Institut d’Estu-
dis Eivissencs, una mena de societat coral plena de gent de 
bona voluntat que intenta salvar la història, el record i les 
efemèrides del que han estat i encara són —però a un ritme 
de degradació que en aquell moment sembla imparable— 
els valors, les tradicions, els costums d’Eivissa i Formentera. 
L’aula és gran, desballestada, pintada d’un blanc i un verd 
pansit; amb taules de fòrmica i cadires de braç de pala. Jo 
pateixo una mica perquè l’auditori és una barreja simpàtica 
però de mal avenir: d’una banda, la petita burgesia local que 
participa en alguns actes culturals buscant una certa pàtina 
més enllà de la vida social previsible, avorrida i estantissa 
d’una ciutat de províncies i, de l’altra, alguns professors i 
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estudiants joves, contaminats per les modes dels canvis que 
es viuen a la Península i a Europa. Em toca fer una mena de 
panorama resumit de les figures més rellevants de la litera-
tura d’Eivissa i Formentera i fa unes setmanes que llegeixo 
tot el que trobo, no gaire cosa. Pateixo una mica perquè si 
parlo amb reticència del llibre de poesia Dialectals (1923) 
de mossèn Isidor Macabich —el conegut arxiver i historia-
dor local, arxipreste, si no recordo malament, amb alguna 
mena de prebenda del sant pare—, a qui encara he arribat a 
veure vestit amb la capa i el barret de teula negres, com una 
aparició espectral, pels carrers empedrats i tortuosos de Dalt 
Vila, alguns es preguntaran com és que goso, un pelut amb 
arracada, collarets i cabells llargs, burxar en el sancta sanc-
torum de l’intel·lectual més il·lustre que ha donat Eivissa. 
Però si parlo de Joan Castelló Guasch, tipògraf socialitzant, 
ànima de l’almanac El Pitiuso i folklorista amateur que cap-
ta amb vivor i enginy les rondalles populars —i que ens ha 
ensenyat a esperar amb fruïció el primer raig màgic del sols-
tici d’estiu per enxampar un fameliar sota el pont de Santa 
Eulària (un geni que fa tota la feina que li posis per davant 
però que no para de menjar)—, potser pensaran que això 
no és literatura.

Al final tot rutlla sense gaire conflicte. Hi ha preguntes, 
silencis, una mica d’inquietud desaprovatòria, i alguna inter-
venció entusiasta dels joves que volen fer net i treure la pols 
—dels qui estudien fora i llegeixen Nietszche, McLuhan, 
Wilhelm Reich i Cambio 16. I la professora Llanos Lozano 
compleix puntualment la seva promesa: em presenta en Toni 
Marí, que a Eivissa sempre és, pel nom de llinatge, Toni Mu-
renu. No hem coincidit mai, ni aquí ni a Barcelona, on jo 
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no he tornat a viure des de l’any 1969. Però aquest jove d’ex-
pressió alegre i exuberant, amb una potent cabellera enrin-
xolada, eivissenc de soca-rel, no sols coneix molta gent que 
jo conec a Barcelona sinó que coneix Eivissa i els eivissencs 
com jo no els podré arribar a conèixer mai. Si jo soc un pas-
savolant que intenta mig arrelar-se a l’illa, ell és un eivissenc 
que intenta volar tan lluny com pot sense que les arrels insu-
lars mai no arribin a engavanyar-lo. De seguida congeniem.

Hem de quedar per veure’ns i xerrar aquesta mateixa set-
mana a can Pere Ric.

* * *

Tinc oberta a l’ordinador una carpeta on guardo textos que 
alguns coneguts m’han enviat per si me’ls volia llegir. No 
són molts, però potser hi ha vint o trenta subcarpetes i va-
loro molt especialment la confiança que en aquell moment 
em van fer amics alguns dels quals, malauradament, ja han 
desaparegut. La carpeta es diu, de manera prou asèptica 
—i, crec, escaient—, AADD (autors diversos). Una de les 
carpetes està retolada com: Marí, Toni. A dins, amb da-
tes que van del setembre al desembre de l’any 2009, hi ha 
diversos documents que mostren l’estat d’evolució d’unes 
proses que després van esdevenir un gran poema d’èpica in-
terior, reflexiva: Han vingut uns amics. Com li he sentit dir 
més d’una vegada al Toni, quan està engrescat amb un nou 
projecte, «tinc entre mans una cosa que encara no sé què 
és». Aquesta frase és un bon senyal, un senyal magnífic; en 
general vol dir que està treballant des de dins, abocant el 
pòsit que el pertorba cap a l’escriptura, i que la força amb 
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què ho fa obeeix més a una necessitat expressiva que no pas 
a una preconcepció de cap mena. A mi m’entusiasma que 
em permeti observar des de lluny aquest procés, perquè el 
veig tal com és —o com a mi, després de molts anys, em 
sembla que ell és. (De fet, dubto que ningú sàpiga com és 
ell mateix i estic convençut que no tenim ni idea de com 
són els altres. Si conèixer-se a si mateix ja és una fita mo-
ral complexa, per no dir impossible, arribar a conèixer els 
altres encara em sembla més complicat i pretensiós.) En 
qualsevol cas, llegeixo els documents que em van arribant 
i me’ls marco i deso: «Han vingut prosa 1, 2, 3, 4...» o 
«Marí, Toni Han vingut aquesta tarda 1, 2, 3» o «Marí 
Han vingut amb correccions» o «Segueixo vora el foc Cant 
XV» o «Marí Toni XIV» o «Han vingut aquesta tarda defi-
nitiu»... En tots els casos, però, veig —o penso veure— el 
que s’hi descabdella per dins, el brollador autèntic de l’es-
criptura i com aquest broll, aquesta necessitat, es desplega 
i desborda cap als temes i les preocupacions intel·lectuals 
del Toni. Quan el llibre apareix finalment publicat el febrer 
del 2010 —el Toni n’ha discutit amb els amics fins i tot la 
il·lustració de la coberta, que és una mena d’escriptura il-
legible i una mica acolorida, molt bonica, de José García 
Navas—, m’he de tornar a llegir el llibre. El magma que he 
vist fluir s’ha anat endreçant en una composició més pu-
nyent i harmònica, però anímicament més devastadora: els 
amics que han vingut també són els amics que no veurem 
mai més (la dedicatòria final del llibre).

Un dia, per atzar, en una conversa a peu dret, al carrer, 
un amic fa una crítica del llibre del Toni i comenta que li 
sembla que no és un llibre de poesia, que és una elucubra-
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ció malgirbada, un assaig que no és assaig o un poema que 
no és poema. M’irrito perquè em sembla que no hi sap 
veure el sentit d’especulació de pensament, d’aprofundi-
ment d’anàlisi, que la poesia té per al Toni. És important 
entendre el que cadascú vol fer, l’estil com a manera de 
manifestació artística. Jo no veig el Toni escrivint d’una 
manera diferent a com ho fa. Cal conèixer la pressió tec-
tònica que fa que l’aigua s’hagi infiltrat a poc a poc fins a 
capes menys permeables, i saber comprendre com de sob-
te, quan troba una escletxa, brolla amb una força insòli-
ta, en un lloc insospitat. He anat a passejar alguna vegada 
fins a Buscastell, una de les poques fonts naturals que hi 
ha a Eivissa, potser la més important. És un paisatge sec, 
amb pins vells i alguna horta, marges de pedra seca i ca-
mins polsosos, però, tot d’una, quan no t’ho esperes, l’ai-
gua raja amb una cantarella amable i prima i s’embassa 
en canalitzacions ocultes pels canyars i un parell d’aljubs 
antics, considerables, plens de verdet i de mosquits. Els 
documents del Toni Marí que tinc guardats a la carpeta 
AADD del meu ordinador són com croquis o fotos de les 
sèquies, dels camps i de les corbes de nivell de Buscastell: 
esbossos i planells per entendre la poesia que raja impensa-
da i que ell ha endreçat en camps i solcs, distribuint l’aigua 
clara, vivificadora, en quinze cants.

* * *

A Eivissa o a Barcelona ens veiem sovint i sortim plegats. 
Segurament hem anat a celebrar un Carnestoltes a Sitges 
i hem comprat alguna cosa per dinar o per sopar. Aquella 
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nit, tornats a Barcelona, tots emmalaltim. No sé que tots es-
tem malalts fins l’endemà, quan ens telefonem. Tenim mal 
de cap, vòmits, diarrea. Hem agafat una salmonel·losi ga-
lopant. Passarem uns dies horrorosos fora de combat, fent 
corredisses del llit al bany, amb nafres als llavis i a la boca. 
La Bernadette i jo som a casa dels Loperena; el Toni és a ca 
seva, a Bertrand i Serra. Nosaltres avisem el doctor Cervera, 
que ens recepta un règim draconià: vichy, codonyat, aigua 
d’arròs. La Bernadette es recupera una mica més de pressa, 
jo trigo més a refer-me. De tant en tant telefono al Toni, per 
saber si es refà, però ell encara està pitjor; el seu cosí, que és 
metge, també el té controlat, però li costa acabar de fer net. 
Maleïm allò que hem menjat i que ens ha deixat baldats, 
tocats de cos i ànims. Mentrestant hem d’avançar en el pro-
jecte d’un petit seminari sobre The Ancient Mariner de Co-
leridge que el Toni ha muntat a la UAB o a EINA, ja no me’n 
recordo. La simbologia de l’albatros que el mariner mata a la 
coberta és molt wagneriana: la culpa, el destí, la pena, el sa-
crifici... El Toni està immers en el maelstrom i en els topalls 
del romanticisme i en les seves repercussions artístiques i, 
com el vaixell de Coleridge, ens anem empantanant en les 
boires, els gels o les calmes de l’oceà. En aquest cas, la ma-
laltia ha estat com una funesta aparició, com aquell «taujà 
de barba grisa» que ha aturat i malmès la felicitat dels don-
zells que, a l’inici del poema de Coleridge, anaven feliçment 
a bodes.

Com em sol passar, els coneixements i lectures del Toni 
m’intimiden una mica, i havia vingut a Barcelona carregat 
amb uns quants llibres sobre el tema (Samuel Taylor Cole-
ridge: A Bondage of Opium, The Road to Xanadu, Opium 
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and the Romantic Imagination, o la seva Biographia Litera-
ria —trenta-set anys després encara trobo els llibres al seu 
lloc als prestatges de la biblioteca que he anat traslladant 
de casa en casa—), però el cert és que amb l’aigua d’arròs i 
el vichy no tinc esma de llegir i em serviran de poca cosa. 
Per telèfon, el Toni, amb veu vacil·lant i enrogallada, ens 
diu que té els llavis i la boca plens de nafres. Renoi!, ni el 
làudan dels escriptors del xix no ens hauria estalviat la vi-
rulència de la salmonel·la d’una vulgar truita de patates. Jo 
només tinc forces per fixar-me en els dibuixos de Gustave 
Doré que hi ha reproduïts en una edició del poema, de for-
mat gran, que vaig comprar fa anys a la llibreria Leteradura 
del Pedro Ancoechea, al passeig de Gràcia. Potser les imat-
ges em serviran d’alguna cosa. Els deliris de Doré i els deli-
ris dels marejos se’m barregen. A la fi aconseguim, amb una 
mica de fortuna i bona disposició de tothom, dur a terme 
el seminari sobre Coleridge. Segur que algun dels alumnes 
llegirà el poema que uns anys després (1982) surt publicat 
en un volum independent, bilingüe, a Llibres del Mall, en 
la traducció de Marià Manent. Però el més probable és que 
el Toni i jo recordarem el pes feixuc de l’albatros al coll del 
mariner barrejat amb la bilis verdosenca dels vòmits i del 
mareig.

* * *

Ens han convidat a anar a Conca, per participar en un 
recital de poesia. Decidim aprofitar la invitació i fer una 
petita excursió, en dos cotxes. Nosaltres anirem fins a Ca-
laceit en el 4L, i allí ens reunirem amb el Toni i l’Edith a 
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casa seva, i seguirem plegats camí cap a Conca. És un camí 
més llarg que no ens pensàvem, lent, per carreteres secun-
dàries; anem una mica apressats de temps per poder arri-
bar a l’hora convinguda. Un cop a la ciutat, pujant cap a 
la part antiga, de sobte, en un revolt, un cotxe que ve en 
direcció contrària se’ns tira a sobre i xoquem estrepitosa-
ment. Per sort anem a poc a poc, però el cotxe queda ava-
riat i nosaltres viatgem amb el meu fill petit a la cadireta 
del darrere. Amb l’enrenou hem perdut de vista el Toni i 
l’Edith, que han continuat en el seu cotxe cap al lloc de 
trobada. Hi arribem trasbalsats, exhausts. De la patacada, 
em fan mal les costelles. Participem en allò que havíem de 
fer i jo em retiro a descansar i a vetllar pel nen, que, per 
sort, va fent la seva vida de bebè. Neguitós, no puc dor-
mir; tot em fa mal.

Al matí ens hem de posar d’acord per veure com tornem. 
Hem de deixar el nostre cotxe al taller de Conca i embo-
tir-nos tots cinc (i totes les coses del bebè) en el cotxe del 
Toni; primer fins a Calaceit i després ja veurem com seguir 
cap a Barcelona. Tant d’embolic fa que ens ho prenguem 
amb una mica de calma perquè és l’única manera que te-
nim de sortir-nos-en. Arribats a Calaceit, badem pel poble, 
dinem a la fonda, fem algun passeig. Al costat de la casa 
del Toni i de l’Edith hi ha una casa per vendre, mig aban-
donada. Una casa estreta i alta, amb entrada pel carrer de 
baix i sortida tres plantes més amunt, pel carrer de sota el 
Castell. La Beth s’apunta el telèfon que hi ha escrit damunt 
una fusta lligada a la finestra amb un filferro, l’Edith diu 
que farà indagacions pel poble. Passa algun temps i, al final, 
algú troba els propietaris i els propietaris donen un preu i 
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la Beth es decideix a comprar la casa i ens trobem a Calafell 
amb els amos (que viuen a Tarragona) per signar l’escriptura 
a cal notari Jou. Ves per on ara també serem veïns del Toni 
i l’Edith a Calaceit. Després vindran anys d’obres, de des-
cobriments, de canvis. Però les cases romanen, allà mateix, 
robustes, envellides, testimonials. De la mà, la proximitat i 
l’atzar.

* * *

Cala Jondal. Una cala de còdols grossos, sense ombres, on 
s’arriba per un camí dolent de terra i pedruscall que, cap al 
final, fa un pendent tremebund fins a morir en una mena 
de petita vall amb horts i canyissars. Els de can Murenu, si 
no vaig errat, passaven l’estiu en una casa pagesa damunt 
d’un revolt del camí que passa prop de sa Cova Santa i va 
cap a la cala. El Toni coneix bé aquesta part de l’illa que, a 
més, ara li queda ben a prop de can Pere Ric, a l’altra banda 
de la carretera.

A aquesta escena que tinc davant dels ulls encara no 
han arribat els xiringuitos sorollosos, ni les hamaques, ni 
la marabunta dels italians, ni l’especulació dels chill outs. 
Baixem a cala Jondal a mig matí amb el Toni, l’Euge-
nio Trías, potser la Clara Bardón i segurament el David 
Trías i l’Anita Casanovas, que són cosins. Els nens juguen 
a l’aigua, xisclen, xipollegen; els grans arreglem el món, 
discutim de tot, potser fullegem el Diario de Ibiza, ens 
remullem de tant en tant. Encara podem pensar que una 
part del paradís és aquí: el sol és roent però reconfortant, 
no mata; et pots asseure a la sorra o damunt un còdol gran 
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i pla, amb les cames i els peus estirats dins l’aigua, que fa 
una mena de brunzir amansit. Amb un capell i una camisa 
vella n’hi ha prou per no cremar-se. Som a la dreta de la 
platja i, una mica més cap al centre, encallat com una ba-
lena desinflada, hi ha un tronc enorme, gris, pelat. Deu fer 
més de quatre metres de llargària i quaranta o cinquanta 
centímetres de gruix. Faria bo si el tornéssim a empènyer 
aigua endins per convertir-lo en una nau on enfilar-nos i 
remar amb les mans, o que ens servís de plataforma per 
saltar i capbussar-nos o iniciar una batalla naval d’esquit-
xos i esllavissades. No sé ben bé com, tot d’una estem els 
tres desenterrant el tronc, apartant els còdols més grossos, 
intentant moure’l cap a l’aigua perquè torni a surar. Al-
guna cosa de l’esperit de Robinson Crusoe s’ha despertat, 
inesperada, il·lusionant, maldestra, dins aquests tres ganà-
pies que figura que som gent llegida, i passem una estona 
llarga, esgarrapant la sorra, movent les pedres, empenyent 
el tronc, deixant que l’aigua l’abraci per veure si sura i 
el podem posar en moviment, empenyent-lo un altre cop 
cap al mar d’on ha vingut. No en recordo els detalls; era 
un tronc molt gros, esmotxat a les puntes, repelat a tros-
sos, molt més feixuc que el que nosaltres hauríem pogut 
moure. Però el Toni, l’Eugenio i jo empenyíem, tibàvem, 
miràvem de fer palanca, d’arrossegar-lo endins. Una con-
frontació innocent de la força i l’enginy primitiu amb la 
natura. Un estat de far niente pur: desvagats i delerosos, 
posant l’enginy a prova davant un fustot feixuc i indife-
rent. Ens ho vam passar tan bé que en recordo l’emoció, 
però no el resultat (el resultat per força ens havia de ser 
indiferent).
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