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“ARA HAURIES D’ESCRIURE UN LLIBRE DE VERSOS D’ARBRES”

El dia 8 de novembre de 2006 es va presentar a l’auditori de la Pedrera de Barcelona el 
meu llibre de versos de bolets Fascinants bolets (Mina, 2006). En acabar la presentació, patro-
cinada per la Fundació Territori i Paisatge que dirigeix l’incansable naturalista Jordi Sargatal, 
en Joaquim Maluquer i Sostres, pioner de l’ornitologia catalana moderna, amic i assessor 
ornitològic, em va dir: “Ara hauries d’escriure un llibre de versos d’arbres. Pensa que el límit 
sud de l’avet és el Montseny, i el límit nord del margalló —a part d’un petit clap al Mont-
grí— és el Garraf.” Al cap d’uns quants dies, l’estimada escriptora Isabel-Clara Simó també 
em suggeria de fer versos d’arbres, a la manera dels meus llibres de versos d’ocells.

D’arbres, jo ja n’havia versifi cat uns quants en els meus altres dos llibres de versos de 
plantes, dels quals ara per ara solament se n’ha publicat el primer, Bones herbes (Pòrtic, 2004). 
Però el dia 3 de desembre de 2006, empès per en Maluquer i la Simó, vaig començar a 
escriure versos pensant en un llibre només d’arbres, amb el margalló i l’avet, apuntats pel 
Quim, com a arbres inicials. Fins al dia 3 de març —de petit em deien que era el meu 
sant— vaig “fer” trenta-sis arbres. Enllestida aquesta tongada, vaig afegir-hi els que ja tenia 
escrits, que eren dinou, i, tots aplegats, formen aquest llibre de versos de cinquanta-cinc 
arbres, que he titulat Arbres dels nostres paisatges.

El llibre es compon de tres parts, començant pels versos més recents —per allò que els 
últims seran els primers— i acabant pels més antics. La primera part consta dels trenta-sis 
arbres escrits entre el 3 de desembre de 2006 i el 3 de març de 2007; la segona, escrita entre 
el dia de Tots Sants del 2004 i el 3 d’abril de 2005, comprèn deu arbres inclosos, en principi, 
en el segon recull encara inèdit de plantes, i la tercera conté nou arbres: vuit són manllevats 
a Bones herbes i un a Versos dispersos (Pagès Editors, 2001).

Com en Bones herbes i Fascinants bolets, he tingut la sort de poder comptar amb dos 
col·laboradors de luxe: en Ramon Pascual, autor de la majoria de fotografi es i de la descrip-
ció dels arbres, i la Núria Duran, que ha farcit de curiositats diverses les descripcions d’en 
Ramon. 

El meu capítol d’agraïments comença sempre per la Lloll Bertran, que des de fa anys   
suporta i empeny les meves dèries. Gràcies, també, a Isaac Fonoll, muntanyenc, fotògraf i el 
meu músic de capçalera. A Jordi Estrada, professor de literatura catalana i activista cultural, 
per llegir alguns d’aquests versos abans de ser publicats i pels seus consells lingüístics en els 
sopars a La Pala de Sant Pere Sallavinera, amb el Quico Pons, el Ramon Estrada, els Llemo-
sins de l’Esquirol, la Lloll, la meva mare i els qui, de tant en tant, s’hi afegeixen. Al Ramon 
Pascual i la Núria Duran, per la seva tercera col·laboració en els meus llibres de versos sobre 
la natura. Al Jordi Ferré i a tots els homes i dones de Cossetània Edicions, que des de la ca-
pital de l’Alt Camp fan una extraordinària feina editorial. I, fi nalment, gràcies a Isabel-Clara 
Simó i Joaquim Maluquer, pels seus encertats suggeriments a aquest aprenent de versaire.

CELDONI FONOLL

19.3.2007
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PRUNERA

En Cusachs té una prunera
a la vora del taller,
ben blanca a la primavera,
d’abelles gormand recer.

Pro, quan el bon temps avança,
allò que era blanc és groc,
i la prunera, amb gaubança,
se’ns mostra un arbre barroc.

I canta la cadernera
veient tant fruit rialler.
A la vora una prunera
i poesia al taller.

8.12.2006

(La prunera de l’escultor Manuel Cusachs)
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SURERA
Caminant per les Gavarres,
de Romanyà al puig d’Arques,
m’he enamorat dels suros,
que tenen alguna cosa
misteriosa, ancestral, màgica,
entre els pins i la ginesta,
el bruc i les castanyedes.
Caminant per les Gavarres,
de Romanyà al puig d’Arques,
m’enamoren les sureres.

8.12.2006
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Etimologia
Del grec chamáidrops: petita alzina, 

i del llatí humilis: baix.

Descripció
Arbre de la família de les arecàcies, una palmera 
de pocs metres d’alçada, sovint sense tija i quan la 
té, coberta de fi bres grisenques. Les fulles són molt 
grosses en forma de ventall, que té de 12 a 15 di-
visions rígides, plegades al llarg, convergents en 
un pecíol robust amb espines rectes i fortes. Flors 

grogues, les masculines i les femenines en peus diferents, en una infl orescència grossa i erecta, 
protegides per unes espates, que són com una mena de paperines membranoses. El fruit és una 
drupa de forma allargada, de 10 a 40 mm, el dàtil de margalló. 
Floreix de març a abril.

Ecologia
Viu a les contrades litorals seques, no penetra terra endins i, pràcticament, només surt del 
massís de Garraf cap al sud on penetra al País Valencià. Comú a les illes Balears.

Aplicacions i curiositats
És l’única palmera autòctona que hi ha a Europa. El dàtil és comestible, però s’anomena despec-
tivament pa de guineu ja que és fat i poc apreciat. La gemma terminal, en canvi, és molt bona i 
es pot menjar crua i amanida, però no convé tallar-la ja que en fer-ho, l’arbre ja no creix més.
Es planta en alguns parcs i, ben cuidat, assoleix un port arbori i ufanós, molt diferent de les 
espècies autòctones, gairebé sempre petites i eixarreïdes.
Les fulles del margalló es coneixen al País Valencià amb el nom de palma. Tallades tendres, as-
secades i blanquejades amb sofre es feien servir per fer escombres, estores i cabassos. L’activitat 
de la palma va ser força important a la Marina Alta i de la localitat de Xaló es conserva un ban 
del 1852 que prohibia tallar la palma en tot el terme municipal, ja que la recol·lecció massiva 
posava en perill l’espècie. 

Chamaerops humilis 
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Al poble de Mas de Barberans hi ha un projecte de recerca, protecció, conservació i difusió 
del treball de la palma i de l’ofi ci de cisteller, per adaptar-los a les circumstàncies actuals.
Aquest arbre va donar nom al desert de les Palmes, a prop de Castelló de la Plana, avui dia 
Parc Natural, que potser s’hauria d’anomenar desert dels Margallons.
Havia assolit una bona reputació com a afrodisíac, i segons recull el metge segovià Andrés 
Laguna a principis del segle XVI, “desperta la virtut genital i és apropiada per a mandrosos”.

MARGALLÓ
Bargalló, garballó, garballonera, margallonera, palma, palma d’escombres, 
palmella, palmera, palmera d’escombres, palmerola

Vestir com un garballó: vestir molt bé (Mallorca).

Els fruits del margalló tenen “poca y muy acerba carne” segons paraules de 
Font i Quer a Plantas medicinales. Per això, els dos darrers versos d’aquesta pal-
mera nana, en principi, deien: “i pa de guineu, els dàtils/que no piquen els 
pardals”, a la manera d’una dita popular sobre la fi ga (vegeu pàgina 157). Jo 
no he vist que els pardals piquessin aquest datilet, és clar que no sóc de les 
comarques del margalló tot i que cada dia passo per la vora dels que hi ha al 
parc Güell. I els botànics i ornitòlegs que he consultat també creuen que no, 
que els ocells no es mengen el pa de rabosa —que diuen a València— però no 
n’estan del tot segurs. Per això  m’he decidit pel vers fi nal que hi ha ara: “petits, 
rogencs, tardorals”. Però no renuncio a recuperar la versió pardalera si un dia 
algun ornitòleg, botànic, jardiner o pagès m’assegura que els pardals no piquen 
el pa de llop —que diuen a Sitges.

Violes de palmera    Ramells de fl ors del margalló.
Dàtils de gos, dàtils de rabosa, pa de guineu, pa de llop, pa de rabosa    Fruits 
del margalló.

Cultura popular i literatura




