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Unitat 1 LA DESCRIPCIÓ DE PAISATGES

La badia de Palamós, en el fons de la qual es troba el poble, m’ha semblat sempre d’una
gran elegància. Això, alguns amics m’ho han discutit, però sempre els he deixat dir.
Llavors el poble tenia poc perímetre i s’apinyava sobre un massís de roques. Per unes
rampes es baixava a la mar. Des de la platja es veien un miler de finestres, finestretes
i lluernes que semblaven nius penjats a les parets blanques.

Davant de la població hi havia una mena d’esplanada de roques que entrava a dins
de la mar, i al capdavall, una escullera esclovellada i aixafada, rosegada de les ones. En
aquesta escullera hi havia sempre fondejat algun bergantí. Al final de tot s’alçava un
pal molt alt rematat per una argolla que servia per subjectar una llanterna de miner.
A la nit la llanterna s’encenia i feia una llum roja, dèbil, plena de teranyines. A les nits
d’hivern, el vent feia tremolar la llanterna i de vegades treia un llampec agut que pun-
xava com una agulla.

A l’esplanada hi havia cinc o sis tavernes de mala mort, afumades i greixoses. Es
venia l’orxata de murri i la canya sense rebaixar. Exteriorment tenien un aire misera-
ble i esqueixat; però, a dins, m’hi trobava bé. M’agradava sobretot un bergantinet

Pintura de Palamós feta per un meu avantpassat

Avantpassat: Familiar d’època més antiga; que va viure abans.
Lluerna: Obertura feta al sostre d’una habitació que serveix per fer claror a l’interior.
Bergantí: Vaixell de vela de dos pals.
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minúscul, que penjava del sostre rogenc d’una taverna, pintat de blanc i negre, en el
qual no mancava res.

Els carrers de la població eren molt estrets, empedrats amb palets de riera; les cases
eren amples, i una mica fosques, amb terrat. En els capvespres d’estiu, la gent sortia
als terrats a orejar-se, es veien noies amb vestits clars i se sentia cridòria de criatures.
Era molt entretingut en aquella hora extàtica i encantada veure volar els coloms d’un
tal senyor Marquès. El colomar era, amb el campanar, la punta més alta del poble. De
vegades, al triangle de coloms del senyor Marquès, s’hi barrejaven gavines i alguna ore-
neta darrerenca. Sovint alguna gavina es desprenia del cercle i es deixava caure, plane-
jant, sobre les aigües mortes del port.

En aquella hora, Palamós tenia un aire de cosa llunyana i colonial, d’una sensuali-
tat complexa i torçada. A la nit se sentia el panteix voluptuós, una mica fatigat, de la
mar i, si era molt calma, el cruixir dels caps de fondeig dels bergantins. Les nits de
lluna, Palamós semblava una cosa irreal i fantàstica suspesa sobre la mar.

Moltes tardes anava a la plaça. El mur de la població que donava a mar era com una
geniva i la plaça feia com el buidat de la geniva. De la plaça es veia tot el panorama de
la badia. Hi passava moltes hores mortes, encantat. A l’horitzó de ponent, entre fums,
es veia el cap de Tossa, d’un color de vinagre, i dins de la badia, la platja d’Aro, que
era com una pinzellada de color de safrà sobre el verd espès i moll dels pins, un roquis-
ser en el qual bullia l’escuma i la Torre Valentina, antiga torre de senyals. Després la
terra s’enfonsava en una vall plena de pins que arribaven fins a la banda de tramunta-
na de Palamós. Entre els pins i les primeres cases hi havia uns horts amb quatre lle-
gums, una figuera amb un oriol groc i estilitzat.

Em distreia molt mirant el moviment del petit port. A l’esplanada hi havia sempre
alguna barca trabucada, amb les costelles a l’aire. Sentia el picar dels mestres d’aixa
i veia com traficaven amb una olla de quitrà que treia una fumerola. També em distreia
veure els descarregadors, els carros, els cavalls i els carrabiners. Quan sortia o entrava
algun bergantí o alguna goleta era un esdeveniment. A la plaça es formava una colla que
discutia la maniobra i posava el comentari. Llavors era molt jove i em semblava que tot
aquell joc de veles i de cordes i de banderes era un prodigi complicat.

JOSEP PLA1

Orejar-se: Airejar-se.
Extàtic, -a: Relatiu a l’èxtasi. Estat mental
caracteritzat per una contemplació profunda
i gran serenitat.

Oriol: Ocell petit de plomatge groc amb les ales
i la cua negres o verdoses.
Barca trabucada: Barca girada cap per avall.
Mestre d’aixa: Constructor d’embarcacions.

1. JOSEP PLA: Llibre de lectura. Barcelona, Destino, 1997
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Quan vaig arribar a Horta, el primer que em va atreure van ser els seus carrerons,
escampats a dreta i esquerra, amunt o avall, convidant-me a passejar pel nucli antic del
poble, que conserva l’encant de conjunt monumental medieval amb vestigis gòtics, que
li donen un aire majestuós alhora que relaxant.

Per percebre tot l’encant del lloc has d’estar disposat a endinsar-te en els seus
carrers costeruts, que tard o d’hora et portaran a la plaça porxada d’estil medieval, amb
els seus arcs de mig punt ogivals, a l’església romanicogòtica del segle XII o a la casa
del Delme, on vivia el comanador i on encara es pot veure una garita de vigilància.

Entre passeig i passeig, si aixeques els ulls i adreces la mirada més enllà del poble,
percebràs alguna cosa més gran, impressionant i feréstec: el Massís del Port amb el riu
Canaletes als seus peus, les roques de Benet i el riu Estrets, més enllà, el Coll del Moro,
les Olles d’Horta, les Agulles de Bot, la Muntanya de Santa Bàrbara, que s’alça altiva
com un caprici de la natura, i per últim el Montsagre amb els seus cingles desafiadors.

Si surts del poble i segueixes el curs del riu Canaletes, et topes amb les conegudes
Olles, el seu nom ho diu tot, són sis olles, a més d’altres tolls, fruit de l’erosió del riu
sobre la roca al llarg de milers d’anys. El lloc convida a ficar-se a l’aigua i a cercar la
frescor del congost envoltat de vegetació. Tot el paratge traspua silenci, un silenci tren-
cat pel brogit de l’aigua que va baixant d’olla en olla.

Horta de Sant Joan
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Practica

1. Busca frases en les lectures anteriors que descriguin diferents aspectes del paisatge
de cada lloc.

Pintura de Palamós

Com és físicament? Com és l’ambient?

Horta de Sant Joan

Com és físicament? Com és l’ambient?



2. Digues amb adjectius com és l’ambient que es descriu en aquest text i quines sen-
sacions et transmet, tant abans com després de l’incendi.

Abans del foc, els arbres eren tan espessos que les branques d’uns es tocaven
amb les dels altres, i s’anaven escampant com manyocs de molsa verda, fins
on comencen les muntanyes. Ara només es veuen, arran del cel blau, soques i
branques negres i pelades. El terra és de color gris. És la cendra de les plantes
que creixien sota l’ombra dels arbres. De tots els animalons que hi vivien, no
en queda ni una sargantana. I per més que busca enllà enllà, la Carla no veu
el verd de cap fulla. Ni una fulla verd clar, ni una fulla verd fosc, ni una flor
de color...

M. ÀNGELS JUANMIQUEL1
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Abans de l’incendi Després de l’incendi

Fes memòria

La descripció de paisatges consisteix a explicar com és físicament i com és l’am-
bient d’un lloc determinat. Generalment els textos s’inicien amb aspectes gene-
rals (quin lloc és), i després descriuen amb detall cada un dels elements que el
formen.

– La descripció física explica com són els elements que formen el paisatge i on
estan situats.

– La descripció de l’ambient explica les sensacions que provoca un paisatge a
partir del que es veu, de les olors i dels sorolls que hi ha.

En les descripcions s’utilitzen recursos lingüístics com ara els adjectius, les com-
paracions i també metàfores.

1. M. ÀNGELS JUANMIQUEL: La cançó del bosc cremat. Barcelona, Barcanova,
Sopa de llibres, Sèrie Taronja 99, 2004 (3a edició)



3. Observa els elements del dibuix de la platja de Tossa deMar i pensa en recursos que
podries utilitzar per descriure-la.
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Adjectius Comparacions Metàfores

Forma de la platja

La sorra

El mar

Les roques

La muralla

La temperatura

La llum

Les olors

Els sorolls

Altres elements



4. Escriu una frase descrivint aquests elements de la platja de Tossa de Mar.
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Frases

Forma de la platja

La sorra

El mar

Les roques

La muralla

La temperatura

La llum

Les olors

Els sorolls

Altres elements
o sensacions


