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5  ales i pètals

Pròleg

Mira que en fa d’anys que ens coneixem, Celdoni. Potser dels anys de la 
Universitat Catalana d’Estiu. Segur que d’abans d’aquella accidentada pre·
sentació el juny de 1987 al Palau de la Generalitat d’una edició de l’exitosa 
antologia La poesia a l’escola. Tot i la meva mala memòria, em sembla re·
cordar un president Jordi Pujol amb el braç enguixat, i la seva sortida pre·
cipitada a causa de l’atemptat d’ETA a l’Hipercor de Barcelona. Fins i tot 
recordo que havíem fet plans per a fer un espectacle junts, una conferència 
amb poesia —o un recital de poesia amb conferència— que no vam acabar 
de concretar de massa enfeinats com sempre hem anat. I ens coneixem de 
tots aquests àpats compartits massa de tant en tant. Però mai, mai, mai no 
t’havia sentit dir allò que expliques a l’epíleg del teu Abril florit.

Sí, ja ho sabia que venies de pagès perquè, de Calaf, n’havíem parlat més 
d’una vegada. Aquest català exacte que fas servir, sense contaminacions —tot 
i viure tants anys a Barcelona!—, ha de venir d’algun lloc on el fred hagi 
conservat jove el llenguatge. O bé, aquesta capacitat per observar el gest 
precís i discret de l’ocell i el balanceig gairebé imperceptible de la branca, 
també delaten d’on l’has tret. Però allò que el teu pare, a pagès, et fes llegir 
i recitar, de petit, versos de Maragall, Carner, Sagarra o Verdaguer, aquesta 
sí que no te la coneixia. Això, noi, sí que explica moltes coses d’aquest país. 
I em sembla que ara n’entenc moltes més de teves. D’on podia venir la for·
ça d’aquesta veu de doblador de cinema pròpia d’un protagonista de western, 
però perfecta per a la necessària sensibilitat dels versos de l’Estellés, com els 
d’aquella “Cançó de bressol”, Jo tinc una mort petita..., que, cada vegada 
que te la sento cantar, encara em fa caure les llàgrimes?

Ara ens amenaces amb un “potser a tall de comiat” amb aquest Ales i 
pètals, després de 600 versos —tu ho dius, que ets més versaire que poeta— 
d’animals i plantes, aplegats en una dotzena de llibres magníficament il·
lustrats i documentats. Deixa’m dir que no m’ho crec. O que no m’ho vull 
creure. O, encara, que faré i farem tot el possible per tal que t’hagis d’em·
passar aquest intent de plegada. En un país que va del tastaolletes descurat 
al savi erudit, gairebé sense res al mig, una obra popular però rigorosa, 
pausada però de llarga durada —fa quinze anys que t’hi dediques—, és una 
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6  ales i pètals

joia tan necessària com desitjada. I no ens diguis que et falten exemplars que, 
de bestioles, flors i herbes, te’n podem fer una llista tan llarga que al darrer 
llibre de tots ja ni recordaràs que hi va haver un temps que no érem lliures.

Perquè aquesta és l’altra. Conec bé aquest teu patriotisme insubornable 
que et té malalt. Però sé que no és un patriotisme d’ideologia obsessiva, 
sinó que arrela en el vincle amb aquesta naturalesa que tu converteixes, 
amb paraules d’artesà, en uns versos que ens curen a tots del mateix mal. 
És un patriotisme d’ales de papallona i pètals de petita flor boscana, que 
només pot viure en llibertat i no es pot atrapar sense espatllar·lo. Tot el 
contrari, és clar, del patriotisme de desfilada uniformada, imposició de 
llengua o pispada de cartera.

M’ha semblat, Celdoni, que davant de l’amenaça de comiat d’aquesta 
sèrie de llibres, els lectors d’Ales i pètals em permetrien la llicència de no 
escriure un pròleg per a ells, sinó per a tu mateix. Jo, si em permets un con·
sell, ja faria una primera llista de les bèsties i herbotes que et sembli que il·
lustren millor la nostra indomable ànsia de llibertat, d’aquestes que ho re·
sisteixen tot i res no les fa desaparèixer. Dels matolls que resisteixen el fred 
dels llargs hiverns, glaçades i tot, o dels que es refan del mossec dels ramats 
de cabres, i tornen a brotar, tossuts. I no sé si t’estaria bé afegir·hi algun roc 
i tot, ja em dispensaràs l’atreviment, però vénen temps durs. I, és clar, em 
començaria a espavilar perquè la independència és a tocar i ens aniria bé 
tenir un llibre teu per celebrar·ho com cal.

Celdoni, “tot versejant la natura” —com escrivies a l’epíleg que he citat 
abans— has cantat el país seguint, tossut, la mateixa feinada que ja havies 
començat fa anys portant la poesia a l’escola, encomanant a milers de nois i 
noies allò que el teu pare t’havia ensenyat a tu. Els que, des de fora, no co·
neixen la teva feina i la de tants altres, s’estranyen que el nostre país tingui 
aquest gran desig de llibertat. Però els que fa anys que ens el mirem i remirem, 
de prop i de lluny, sabem veure en les generacions que ens han seguit el fruit 
dels qui del conreu de la llengua, del respecte a la natura i del compromís 
cívic, n’heu fet el vostre nord —i el meu, si deixes que t’hi acompanyi.

T’ho dic, amic, és clar, a tall d’invitació a continuar.

salvador cardús i ros
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7  ales i pètals

Potser a tall de comiat

Quan ja em pensava que donava per tancat, amb el llibre Abril florit, el 
meu cicle de versos naturalístics, heus aquí que, tot d’una i gairebé sense 
adonar·me’n, versifico prou espècies per aplegar·les en un nou llibre: el 
dotzè de la sèrie.

Aquest nou llibre neix l’1 d’abril de 2011 arran dels versos d’ocells que 
escric per al recorregut ornitològic i literari de l’Aiguamoll de la Bòbila de 
Santpedor, i es clou el 7 d’abril de 2012 quan, amb el capó reial, arribo a 
600 espècies versificades d’animals i plantes. Consta de 16 ocells, 8 papa·
llones (dues són recuperades del llibre Bèsties i bestioles) i 11 plantes:  
35 espècies en total i batejo el llibre amb el títol Ales i pètals [Ocells, papa-
llones, flors]. Lentament, amb llargues pauses i empenteta final, l’he escrit 
durant un any i, com a anècdota, he de dir que el dia 7 d’abril —dissabte 
de Glòria, ai las!—, data del darrer poema del llibre, el capó reial com he 
dit suara, em va començar a sortir sang del nas i vaig acabar ingressat unes 
quantes hores a l’Hospital de Barcelona, on em van estroncar l’hemorràgia. 
Vaig pensar que això era un avís dels déus que em deien que ja n’hi havia 
prou de fer versos d’animals i plantes, i des d’aleshores no n’he escrit cap 
més. Reincidiré d’amagat dels déus? Qui sap!

Ales i pètals és, tal com he dit, el dotzè llibre de la meva sèrie naturalís·
tica iniciada el 19 d’octubre de 1998 i closa, potser definitivament, el  
7 d’abril de 2012. N’he publicat els llibres següents: Veus d’ocells (Lynx, 
2000), 60 ocells comuns i rars i de noms singulars (Lynx, 2002), Bones herbes 
(Pòrtic, 2004), Aucells (Lynx, 2006), Fascinants bolets (Mina, 2006), Arbres 
dels nostres paisatges (Cossetània, 2007), Mamífers peluts [Del llop a la 
musaranya] (Cossetània, 2008), Herbes amigues (Pòrtic, 2009), Bèsties i 
bestioles [Peixos de riu, amfibis, rèptils, insectes...] (Cossetània, 2010), Veus 
d’ocells / Bells ocells (Lynx, 2011), Abril florit [Herbes de muntanya i del 
pla] (Cossetània, 2012).

Les 600 espècies es distribueixen així: 221 ocells, 178 herbes, arbusts i 
lianes, 55 arbres, 50 bolets, 34 mamífers i 62 entre mol·luscs, aràcnids, 
crustacis, insectes, peixos d’aigua dolça, amfibis i rèptils.
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8  ales i pètals

Dono les gràcies a col·laboradors, assessors, amics i editors que han 
contribuït a fer possible la meva obra naturalística. Tots són citats en els 
altres onze volums, però ara voldria dir, en record i homenatge, un nom 
que m’ha estat decisiu en aquesta feina de versificar la natura: l’enyoradís·
sim Joaquim Maluquer Sostres. També agraeixo —i molt!— la bona aco·
llida que han tingut aquests llibres per part dels lectors. I pel que fa al 
present volum he de fer constar l’agraïment a Lloll Bertran que, a més 
d’impulsar sempre la meva feina, m’ha obsequiat amb el sonet de metre 
curt de l’epíleg; a Isaac Fonoll, transcriptor de les partitures i músic de 
capçalera; a Salvador Cardús, amical, amable, generós, esperonador prolo·
guista; al fotògraf i naturalista Jaume Sañé; a Jordi Badia i Florenci Vallès, 
per tres fotografies; a Francesc Jutglar i Lynx Edicions, pel dibuix de la 
tórtora; a Barreras & Creixell, i als homes i dones de Cossetània Edicions, 
amb Jordi Ferré i Josep M. Olivé de capdavanters.

Tot recordant, amb il·lustració inclosa, una de les primeres espècies que, 
impensadament i sense proposar·me res d’entrada, vaig posar en vers a la 
tardor del 1998, torno als inicis potser a tall de comiat.
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9  ales i pètals

TÓRTORA
(Streptopelia turtur) 

   “Ruuuc, ruc-ruuc!” 

1
Vellutada tórtora,
em tens enxampat,
ullprès t’esguardava i
“ruuc” m’has etzibat.

Lleuger batec d’ales
i, esvelta, has volat,
bell ventall de cua
per tot comiat.

Perdent·te de vista
entre el bosc i el prat,
ulltrist em quedava
com “ruuc” rematat.

2
Elegant, serena,
gentil, encisera,
mantell a l’esquena
i al coll la senyera.

(segona versió: 31.03.2010)

celdoni fonoll
13 de juny de 2013
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xivita

1 ales i petals.indd   14 18/06/13   11:57



xivita
“Titti-looui, titti-looui”

Amb mantell fosc, ventre clar 
i bec prou llarg per furgar,
escampa sense peresa,
si ha vençut la timidesa,
una cançó tirolesa
pel riu, l’estany i el fangar.    

01.04.2011

XIVITA
(Tringa ochropus)

15  ocells
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cabusset
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cabusset
En aigua de mansa ona 
neda el petit cabussó
i es capbussa quan s’adona
que l’espia algun minyó. 
 

01.04.2011–10.06.2013

CABUSSET
(Tachybaptus ruficollis)

17  ocells
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rascló
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rascló
Als joncs, canyissars, prop l’aigua,
bec rogenc, campa el rascló,
amagadís i cridaire
talment garrí grunyidor. 
 

01.04.2011-15.05.2013–08.06.2013

RASCLÓ
(Rallus aquaticus)

19  ocells
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cap d’ase
Lletra i música: Celdoni Fonoll (lletra a la pàgina 67)

87  dues cançons
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