PRELIMINAR
El treball que es presenta a continuació tracta de la literatura aplicada al territori. Per aquest motiu, el cos
del treball està constituït per dues rutes literàries realitzades a partir de l’obra de Gerard Vergés,
escriptor tortosí polifacètic que, com es podrà observar, ha cultivat diversos gèneres literaris en la carrera
com a lletraferit.
La raó per la qual s’ha escollit Gerard Vergés com a protagonista es deu al fet que es requeria algun
escriptor o escriptora de les Terres de l’Ebre amb una certa consolidació literària. Havia de ser literatura
ilercavona perquè aquest és un treball que vol ressaltar la literatura ebrenca i els seus escriptors. Per
això, era indispensable que la persona escollida hagués publicat uns quants llibres amb algunes
referències a un o més territoris del Delta i que, alhora, encara no tingués publicada una ruta literària de
la seua obra.
Finalment, la llista de candidats (que en un primer moment es presentava inacabable) amb aquest
últim criteri es va anar escurçant fins al punt que en va sorgir el nom de Gerard Vergés. Ell, a més de
tindre una bona pila de publicacions a les espatlles, es caracteritza principalment per escriure sobre
Tortosa, els territoris que l’envolten i el riu Ebre, tres focus geogràfics contigus que resulten ideals per
confeccionar un itinerari. Per tot això, i gràcies a l’ajuda que em podia proporcionar un autor que tenia
relativament a l’abast, vaig decidir finalment realitzar una ruta literària partint de l’obra de Vergés.
En un primer moment havia de ser una sola ruta ubicada a Tortosa, la seua ciutat natal i, en principi,
l’espai literari de les seues obres. Posteriorment vaig descobrir a poc a poc que un dels elements més
importants de l’escriptura de l’autor, a part de Tortosa, era el riu Ebre. Sobre l’Ebre Vergés ha escrit una
gran quantitat de textos, fet que em va fer reflexionar sobre la possibilitat de crear dues rutes literàries:
una per Tortosa i l’altra al voltant del riu; i, a més, també vaig pensar que ambdues rutes poguessin
coincidir en un sol punt. Així doncs, el treball que es presenta tot seguit es fonamenta en aquestes dues
rutes.
Pel que fa a l’estructura del treball, en primer lloc hi apareix una biografia de l’autor, perquè tots
aquells que no hagin tingut el goig de conèixer Gerard Vergés anteriorment en puguin tindre a l’abast un
petit tast de la vida personal, professional i literària. I, en segon lloc, s’hi presenta un apartat en el qual es
dóna pas als elements centrals del treball, és a dir, els dos itineraris. Abans, però, es fa una petita
introducció i unes quantes advertències respecte a la posada en pràctica de les rutes: el punt d’inici,
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l’itinerari exacte que s’ha traçat, la distància, l’accessibilitat, la durada aproximada, el guiatge, el públic
a qui va dirigit... En definitiva, tot un seguit d’advertiments que es fan amb l’objectiu de facilitar la tasca
als lectors i d’animar-los a realitzar les rutes.
El treball, evidentment, té dues vessants: la teòrica i la pràctica. La vessant teòrica consisteix en
aquest mateix treball; la pràctica, en canvi, implica la realització de les dues rutes literàries. Una
d’aquestes rutes està ubicada a la ciutat de Tortosa, l’altra al llarg del riu Ebre al seu pas per les
comarques del Baix Ebre i del Montsià.
La ruta que fa referència a la ciutat natal de l’autor tortosí es titula “Tortosa en textos de Gerard
Vergés” i es tracta d’un itinerari que creua la ciutat, en el qual s’hi destaquen alguns dels punts més
emblemàtics de Tortosa; punts que han servit d’inspiració a Vergés en la redacció d’alguns textos.
Concretament, en aquesta ruta hi ha vuit punts marcats, és a dir, que s’han de fer vuit parades, a
cadascuna de les quals li correspon la lectura d’un o més textos. Com posteriorment es podrà observar,
els textos que dedica Vergés a Tortosa són molts més dels que s’inclouen en aquest treball. No obstant
això, els que es recullen a “Tortosa en textos de Gerard Vergés” en són catorze.
La segona ruta d’aquest treball, “Bocins del riu Ebre”, constitueix un itinerari que destaca els punts
del riu sobre els quals prèviament ha escrit Vergés. Així doncs, es tracta d’una ruta diferent de l’anterior,
ja que inclou una zona geogràfica molt més extensa i, per tant, es requereix un vehicle per poder-la dur a
terme. El tipus de transport pot ser molt variat, ja que, com veurem, els punts marcats se situen a llocs
on l’accessibilitat és bona, tant si es va pel riu com si es fa per carretera.
“Bocins del riu Ebre” és una ruta que recorre el riu des del pont del tren de Tortosa fins a la
desembocadura al mar Mediterrani. Aquest itinerari té, igual que “Tortosa en textos de Gerard Vergés”,
vuit parades que fan referència a punts de l’Ebre; i, concretament, inclou nou textos que s’ubiquen al
llarg del recorregut. Molts dels textos que conformen aquest trajecte fan referència a punts diferents del
riu Ebre; és per això que alguns dels fragments que se centren en un lloc també podrien referir-se a altres
indrets de la mateixa ruta literària. Això és degut al fet que, normalment, les referències que efectua
l’autor tortosí són generals i aporten una visió global del riu al seu pas pel Baix Ebre i els voltants. Per
això, aquest fet dóna molta llibertat a l’hora d’adjudicar una zona concreta al fragment.
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Les dues rutes tenen en comú la matèria primera, ja que estan fetes a partir de poemes i textos que ha
escrit Gerard Vergés, poeta i assagista Tortosí per vocació, però apotecari de professió. Vergés no és un
escriptor molt prolífic; malgrat això, les poques publicacions són d’una gran qualitat.
Les obres de Vergés que s’han fet servir per realitzar el treball són bàsicament tres. La més extensa de
totes és La raíz de la Mandrágora (2005), recull que inclou tota la poesia publicada per l’autor i que,
alhora, presenta una traducció al castellà de mà de Ramón García Mateos.1 Les quatre obres de Vergés
que es troben dins d’aquest recull són L’ombra rogenca de la lloba (1981), Long play per a una ànima
trista (1986), Lliri entre cards (1988) i La insostenible lleugeresa del vers (2002). Mentre que L’ombra
rogenca de la lloba presenta un sol poema de llarga extensió, les altres tres obres en recullen diversos.
Alfabet per a adults (2009) i Tretze biografies imperfectes (1993) són obres que també s’han fet
servir per confeccionar les rutes. La primera és un recull d’assaigs breus, en els quals Vergés reflexiona
sobre diferents temes. En canvi, a Tretze biografies imperfectes s’hi inclouen (tal com indica el títol)
tretze biografies de personatges que, en la major part dels casos, li serveixen a l’autor com a pretext per
divagar sobre altres temes.
Encara que l’escriptor tortosí hagi publicat més obres que les que s’han esmentat, no totes s’han fet
servir per elaborar l’itinerari. Això, com és evident, es deu al fet que a l’hora de confeccionar una ruta és
necessari relacionar els textos amb els punts geogràfics reals. Com que les obres esmentades
anteriorment són les que contenien més referències a la ciutat de Tortosa i al riu Ebre, han sigut idònies
per poder traçar les rutes.
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Professor de secundària a Salamanca i poeta espanyol. García Mateos va ser el fundador de la coneguda revista La
Poesía, señor hidalgo. Ha publicat diversos poemaris, alguns dels quals han estat guardonats amb premis.
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1. BIOGRAFIA DE GERARD VERGÉS
En aquest apartat s’ha proposat realitzar una biografia detallada de Gerard Vergés, ja que les dues rutes
literàries estan fetes a partir dels escrits de l’autor i, per aquest motiu, és essencial conèixer-lo a fons.
S’ha dividit aquest apartat en tres punts, els quals responen a tres eixos importants de la figura de
l’autor. En primer lloc, es detallen els fets biogràfics més destacables de la seua vida; en segon lloc, es fa
referència a l’obra completa que ha redactat Vergés, així com als mèrits que ha aconseguit al llarg de la
seua carrera literària. I, per últim, es fa un repàs general de la seua escriptura.

1.1. Vida
Vergés va néixer a Tortosa el 7 de març de 1931 en el si d’una família adinerada que vivia al centre de la
ciutat. Pocs anys després del naixement, i amb motiu de la guerra, la família va haver de refugiar-se fora
de Tortosa. Primer van anar a la partida de Pimpí i després a Montaspre. Aquests fets tràgics inspiraren
posteriorment els escrits de l’autor. Val a dir, però, que després de la guerra la família no va patir la total
duresa de la postguerra, ja que es trobava en una situació econòmica favorable.
Així doncs, Vergés va poder anar a l’escola ja de ben menut: en primer lloc, al col·legi Nostra
Senyora de la Consolació; en segon, a Hermanos de la Doctrina Cristiana; i posteriorment, va anar a
l’institut d’ensenyança pública, on hi va estudiar fins al final de segon de batxillerat. Des de tercer fins a
setè curs va residir a Barcelona, al col·legi Sant Ignasi de Loiola, més conegut com els Jesuïtes de Sarrià.
Després de l’estada en aquest col·legi com a intern va passar a la Universitat de Barcelona, a la Facultat
de Farmàcia.
Gerard Vergés procedia d’una estirp de farmacèutics: el seu iaio va ser fundador de la farmàcia
familiar, que estava situada al carrer de la Rosa, a l’edifici que es coneix amb el nom de Palau
Capmany.2 Així doncs, el iaio i el pare del nostre autor havien sigut farmacèutics, cosa que el va portar a
heretar aquesta professió. És per aquest motiu que es va llicenciar en farmàcia i, posteriorment, es va
doctorar a la mateixa universitat. Malgrat això, i tal com afirma Emigdi Subirats (2012: 33), uns anys
després Vergés ha declarat que «mai no va tenir una vocació farmacèutica extremadament [sic] forta,
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Aquest palau, que està situat al carrer de la Rosa núm. 3, es va construir durant el segle XVII , si bé va sofrir moltes
transformacions a finals del segle XIX amb la construcció d'un pati i d’estances d'estil neoàrab, com ara el saló principal.
Val a dir que en aquest saló es va reproduir el Pati dels Lleons de l'Alhambra.

4

com aquell que se sent nascut per a exercir un determinat ofici. La influència familiar va condicionar-lo
en tot moment».
Amb els estudis de farmàcia finalitzats Vergés va tornar a Tortosa, on va exercir de professor durant
una època; i, posteriorment, va ingressar als laboratoris familiars que havien fundat el seu iaio i el doctor
Oliveres. Temps després va ser el propi Gerard Vergés qui va decidir crear una nova empresa
anomenada Química Clínica Aplicada (QCA), un laboratori d’anàlisis clíniques que encara està en actiu
avui en dia.
El jove Gerard Vergés es va casar amb Immelda Alonso, es van instal·lar a un xalet de la carretera de
la Simpàtica i van formar una família. Van tindre set fills que actualment els han donat disset néts, sobre
els quals Vergés de vegades escriu.
Com s’ha pogut observar, ens trobem al davant d’un home que té moltes vessants professionals: és
professor, farmacèutic, analista clínic i escriptor. Passem ara a detallar-ne l’obra i els guardons que han
rebut les seues publicacions, així com la tasca social que va desenvolupar amb la creació de la revista
Géminis.

1.2. Obra:
Alguns dels precedents familiars de Gerard Vergés, a més de ser farmacèutics, també van ser escriptors
de vocació; el seu iaio, a mode d’exemple, componia versos que en alguna ocasió van ser guardonats
amb premis als concursos locals. També el seu oncle Josep va publicar alguns llibres de temàtica
costumista. Per tots aquests antecedents, Vergés va créixer envoltat de llibres i literats que combinaven
la tasca professional amb l’escriptura en temps d’oci.
Al llarg de la carrera literària Vergés ha conreat diversos gèneres; així, en lloc de dedicar-se a un sol
gènere, n’ha fet petits tasts de cadascun. És per això que ha publicat obres de poesia, assaig, traducció,
biografia i prosa literària, fet que revela una vegada més l’esperit inquiet de l’autor.
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Podríem dir que un element comú de tots els escrits són les múltiples referències cultes que els
farceixen. Tal com indica Xavier Garcia3 en el pròleg del llibre Gerard Vergés i Príncep. Resum
biogràfic (2012: 10), aquestes referències solen ser mítiques, sensuals i místiques.
Per fer referència als inicis de la carrera literària de Vergés cal remuntar-nos a la seua jovenesa. En
aquesta etapa es va presentar a diversos certàmens literaris, alguns dels quals va guanyar. Aquests
concursos, com que es van dur a terme durant la dictadura, se celebraven en llengua espanyola; per
aquest motiu, les dues primeres obres que va publicar van ser Corazón en acecho (1951) i Eclipse de sol
(1952). Posteriorment, l’autor s’ha volgut desvincular d’aquestes publicacions, perquè creu que són fruit
de la inexperiència.
El mateix any en què Vergés va publicar Eclipse de sol va crear, juntament amb el seu amic de la
infantesa i també escriptor tortosí Jesús Massip, la revista Géminis (1952-1961), que es va editar durant
nou anys. Tal com afirma Emigdi Subirats (2012: 42): «El seu mèrit primordial va ser el d’accelerar la
renaixença cultural tortosina al tram final d’aquella patètica i dolorosa postguerra. La literatura i l’art
rebrien una molt bona embranzida i el seu segell esdevindria una mena d’olla barrejada de l’alta
cultura.»
Aquesta revista es gestava en dos punts diferents de Tortosa; un estava situat al carrer Colom núm.
10, i l’altre era al carrer Pare Cirera núm. 1. Finalment els dos companys van deixar d’editar Géminis
perquè el públic a qui anaven destinats els articles era molt selecte i la revista tenia poca sortida. Van ser
la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Tortosa els qui l’any 2005 van aplegar els articles de
Géminis en una edició facsímil.4
Vergés va tancar una llarga etapa de silenci amb la publicació, l’any 1981, de L’ombra rogenca de la
lloba, llibre pel qual va ser guardonat amb el premi Carles Riba. Es tracta d’un sol poema de 351 versos,
escrit amb decasíl·labs blancs, que juga amb les veus de Ròmul i Rem, els dos fundadors de Roma.
Mentre Ròmul fa referències cultes a múltiples escriptors i fets històrics destacables, Rem explica amb
notes al peu a què es refereix Ròmul cada vegada. És una obra que ha estat valorada per la major part del
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Periodista, assagista i biògraf, des dels anys setanta ha dedicat l’atenció personal i professional a la cultura, la història i
el patrimoni natural dels Països Catalans. Ha escrit a la major part de mitjans comunicació de Catalunya i ha publicat més
de quaranta llibres, amb els quals ha rebut alguns premis rellevants.
4

Jesús Massip i Gerard Vergés: Géminis (edició facsímil). Coedició de la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de
Tortosa, 2005.
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crítics com un dels poemes més originals dels darrers trenta anys. Tal com indica Ramón García Mateos
(2005: 30), quan Vergés va publicar aquesta obra ja tenia una sòlida formació literària, encara que
mantenia en secret les seues creacions poètiques.
La segona obra que va publicar Vergés va ser El pintor tortosí Antoni Casanova (1847-1896); que,
com afirma Enric Blanco (2010: 31), és una de les obres de Vergés que més ha caigut en l’oblit. Es tracta
d’una publicació que ofereix una part artística i una de crítica, ja que l’autor fa una mescla en què
s’uneixen les dues vessants. Vergés va realitzar aquest llibre per realçar la figura del cèlebre pintor de
Tortosa; i és que Casanova, com l’obra de Vergés, també va ser ignorat pels crítics del moment.
L’any 1985 va veure la llum l’obra Vicent Andrés Estellés. Antologia poètica. En aquest llibre,
Vergés fa una selecció de poemes de l’autor valencià i els introdueix amb un estudi acurat sobre Estellés,
autor que coneix a fons i admira profundament. Malgrat això, aquesta antologia ha tingut molt poca
rellevància en el panorama literari.
Amb Tretze biografies imperfectes (1986) Vergés va rebre el premi Josep Pla de narrativa en l’edició
de 1985. Com el mateix títol indica, aquesta obra inclou tretze biografies de personatges diversos a qui
Vergés ha volgut dedicar unes línies o, simplement, personatges de què se serví per endinsar el lector en
alguna temàtica determinada.
El mateix any, Vergés va publicar Long Play per a una ànima trista. Es tracta d’un poemari dividit en
quatre parts, cadascuna de les quals inclou deu poemes englobats per un tema general. Aquest tema és,
en la primera part, el temps passat; en la segona, hi predomina l’amor; en la tercera, l’autor fa referència
a la seua terra; i, en l’última, Vergés parla del futur. Tots els poemes estan escrits en versos decasíl·labs.
Ramón García Mateos (2005: 33) afirma que aquest és el llibre que possiblement defineixi millor la
figura de Vergés.
Lliri entre cards és una obra poètica que es va publicar l’any 1988 i que consta de dues parts amb vint
poemes cadascuna. La major part dels sonets d’aquest recull contenen referències a altres autors, gràcies
a les quals s’endevina quins són els escriptors més admirats per Vergés i aquells que més l’han
influenciat. Ramón García Mateos (2005: 34) afirma que és molt probable que l’autor tortosí hagués
compaginat la redacció d’aquesta obra amb la traducció dels sonets de Shakespeare, que es van publicar
alguns anys més tard.
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Vergés va rebre el premi d’assaig Joan Vallverdú l’any 1990 per l’obra Eros i art (1991), publicació
que inclou tretze capítols dedicats a personatges destacables de tots els temps i racons del món. Amb
aquesta obra l’autor tortosí es va consagrar com a assagista.
L’any 1990 Vergés va escriure una de les tres parts de l’obra Barques i fogons: de Vinaròs a Calafell,
juntament amb Ramon Gomis i Josep Gual. En aquest llibre Vergés escriu, entre altres coses, sobre la
gastronomia del delta de l’Ebre i la manera de cuinar alguns menjars típics d’aquestes terres.
Amb Tots els sonets de Shakespeare (1993) Vergés es va estrenar com a traductor i va ser guardonat
amb el premi Crítica Serra d’Or en la modalitat de traducció poètica l’any 1994. Posteriorment, l’autor
tortosí ha afirmat que el seu anglès no és especialment bo i que va haver de fer ús de molts diccionaris i
altres llibres de suport. No obstant això, Vergés va realitzar una tasca impecable que ha estat molt ben
valorada pels crítics. I és que va ser Vergés qui va realitzar la primera traducció en català modern de tots
els sonets de Shakespeare (que sumen un total de 154 sonets).
Després d’un llarg parèntesi en la carrera literària, Vergés va publicar l’any 2002 l’última obra de
poesia, titulada La insostenible lleugeresa del vers. Aquest poemari, a diferència dels altres tres, està
compost per tretze poemes escrits en versos lliures. Tal com indica Ramón García Mateos, no hi ha cap
nexe aparent entre els poemes d’aquest recull, tot i que és en aquesta obra on descobrim el millor
Vergés.
Finalment l’any 2005 es va publicar un recull de tota l’obra poètica del poeta, que mostra el text
original i una traducció a l’espanyol de les quatre obres de poesia que havia publicat anteriorment.
Aquest recull, titulat La raíz de la mandrágora, el va traduir Ramón García Mateos. L’obra engloba en
un sol volum L’ombra rogenca de la lloba (1981), Long Play per a una ànima trista (1986), Lliri entre
cards (1988) i La insostenible lleugeresa del vers (2002).
L’última obra que ha vist la llum és Alfabet per a adults, publicada el 2009. Aquest llibre està
compost per 54 articles que el tortosí havia publicat en el diari Avui, en el qual va escriure columnes
d’opinió entre els anys 1988-1999.
Després de tantes publicacions, Vergés va començar a entreveure el fruit del seu treball i el
reconeixement per part dels lectors. És per això que l’any 1997 va rebre la Creu de Sant Jordi i, el mateix
any, va ser escollit “Escriptor del mes” per la Institució de les Lletres Catalanes. Així mateix, el 2001 va
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ser nomenat membre de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, tot un honor per a la seua carrera
professional.
Però ha estat entre els anys 2008-2013 quan s’han anat succeint els nombrosos reconeixements que se
li han fet a Vergés arreu del territori català, sobretot a les Terres de l’Ebre. Vergés, durant aquests anys,
ha rebut moltes invitacions a actes públics, dels quals n’ha estat el protagonista. El 2009, quan l’autor
tortosí ja disposava de la Medalla d’Argent, se li va entregar la Medalla d’Or de Tortosa, un
reconeixement a la tasca literària i professional per part de la ciutat que el va veure néixer.

1.3. L’escriptura
L’obra de Vergés, tot i que no sigui gaire extensa, ha tingut molt bona crítica. Tal com afirma Emigdi
Subirats, ens trobem al davant d’un autor que mai no ha escrit amb presses; i fins i tot el mateix Vergés
no es cansa d’explicar que es dedica a l’escriptura en temps d’oci i que mai no l’ha temptat la idea de
publicar de forma massiva. És per aquest motiu que no es tracta d’un autor gaire prolífic.
Si ens referim a les obres de poesia, cal destacar tres vessants que són fonamentals, com afirma
Ramón García Mateos (2005: 21): l’home, el paisatge i el temps. L’home es perfila sobre un paisatge
que sol ser sempre el mateix: el riu Ebre i els seus voltants. Els moments del passat que l’autor ha viscut
a la riba de l’Ebre són, així mateix, essencials.
Mateos també creu que la poesia de Vergés molts cops és metapoètica, ja que el tortosí crea alguns
poemes basats en altres poemes de cèlebres autors, normalment clàssics, a mode d’homenatge o
recreació. Els exemples que podríem anomenar d’aquesta tendència metapoètica són múltiples, ja que
Vergés homenatja constantment els poetes que admira. Tot i que Vergés aprecia una bona pila
d’escriptors, els que més esmenta en els seus escrits són bàsicament quatre: el rector de Vallfogona,
Ausiàs March, Eliot i Shakespeare, quatre figures que han esdevingut models per a moltes generacions
posteriors.
Finalment, Mateos afirma que Vergés també realitza poesia civil; és a dir, poemes en els quals l’autor
explica fets o circumstàncies que li han tocat viure, com ara la Guerra Civil o la Batalla de Pàndols, entre
altres.
Si fem referència a les obres d’assaig que ha publicat Vergés, en el pròleg de l’obra Alfabet per a
adults Xulio Ricardo Trigo (2009: 11) parla de la permeabilitat de l’assaig, d’un assaig «on hi cap tot».
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Aquest autor afirma que l’assaig s’ha remodelat amb escriptors com Vergés; el qual, consegüentment,
s’ha convertit en una figura a seguir. Una de les innovacions que incorpora l’obra de l’autor tortosí és el
canvi de tema; és a dir, Vergés introdueix un tema de forma arbitrària, i acte seguit el lector s’adona que
aquest tema només ha estat l’excusa per divagar sobre una altra qüestió totalment diferent respecte a la
que s’havia plantejat.
És per aquest motiu que Trigo (2009: 12) opina sobre Vergés que «aquest és el seu mèrit, ser un
assagista del segle XXI i haver escrit en un moment difícil del segle XX, en uns anys en què crítics,
lectors i editors no s’acabaven de creure el gènere. Però la reformulació de l’assaig que hem viscut
darrerament hauria de fer que la seua tasca de precursor sigui reconeguda com es mereix».
Gerard Vergés és un dels grans escriptors de la literatura actual que, com recorda Emigdi Subirats, ha
format part d’una generació d’autors molt nombrosa, per la qual cosa la dificultat de destacar encara era
més gran. I, el més important, es tracta d’un escriptor en actiu que esperem que ens ofereixi moltes més
obres.

2. EL MÈTODE
En aquest apartat el que es proposa és descriure el mètode que s’ha fet servir per elaborar les dues rutes
literàries, “Tortosa en textos de Gerard Vergés” i “Bocins del riu Ebre”. Com a mètode s’entén tot el
procediment de realització dels itineraris, des dels inicis fins al traçat dels trajectes complets.
Així doncs, tot seguit s’explica com s’han realitzat els dos trajectes, quins passos s’han seguit i en
quin ordre. En primer lloc, es va fer una cerca de tots els llibres que havia publicat Vergés i,
posteriorment, es va iniciar una recerca intensa per obtindre cadascuna d’aquelles publicacions, algunes
de les quals ja no estaven a la venda perquè les editorials no en fabricaven més exemplars. Sortosament,
les biblioteques de la comarca del Baix Ebre contenen exemplars de totes les obres de Vergés que ja no
figuren als prestatges de les llibreries.
Un cop es van aconseguir els llibres, es va començar a fer una lectura pausada per tal de comprendre
els textos, majoritàriament assaigs i poemes, i al mateix temps se seleccionaven els fragments que
posteriorment servirien per a la ruta. Aquesta selecció es feia seguint uns criteris: cada fragment escollit
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havia de contindre alguna referència a la ciutat de Tortosa i voltants o bé al riu Ebre, i havia de tindre
una mínima llargada per evitar que fossin simples al·lusions al territori.
Un cop seleccionats els fragments i separats els que corresponien a cada ruta es va passar a adjudicar
cada un dels textos a un lloc concret del territori. Així doncs, llegint el fragment i amb un mapa al davant
es van marcar els punts necessaris. Posteriorment, es van unir els punts marcats del mapa i es va decidir
quins serien els punts de partida i de finalització de cada ruta literària.
Quan l’itinerari estava traçat es va poder realitzar el trajecte per primera vegada. Llavors es van
canviar alguns carrers dificultosos per altres de més fàcil accés i es va recórrer cada ruta per saber el
temps aproximat en què es podia realitzar l’itinerari.
Per aportar una visió més unitària de les dues rutes es va proposar fer coincidir un dels punts que unís
els dos itineraris. D’aquesta manera, es marcaria a una de les rutes una referència a l’itinerari de l’altra.
Així doncs, es va senyalar com a punt d’unió el pont del tren sobre l’Ebre, a Tortosa, i es va incloure una
referència a la ruta “Tortosa en textos de Gerard Vergés” que indicava que aquell punt també formava
part de l’itinerari “Bocins del riu Ebre”.
Per obtindre els mapes globals que s’inclouen en aquest treball es van traçar els dos itineraris per
mitjà del web Google Maps Engine Lite5 i, posteriorment, es van adjuntar a un altre web, Eduloc6, que es
tracta d’una plataforma d’Internet que serveix per interactuar amb el territori. Eduloc ofereix tot un
seguit de possibilitats que mesclen l’espai virtual amb el real; possibilitats que resulten idònies per crear
una ruta literària i penjar-la a Internet. El fet pel qual es van realitzar dos mapes diferents per a cada ruta
és perquè Eduloc ofereix l’opció d’incloure text i annexos fotogràfics a cada punt, però no contempla la
possibilitat d’unir els punts de cada ruta i mostrar així al lector per quins carrers exactament s’ha fet el
traçat de l’itinerari. Així doncs, es va decidir realitzar un segon mapa que permetés unir cada punt i
mostrar l’itinerari exacte que s’havia marcat. Per això, posteriorment, es va fer un altre mapa amb

5

Mapa virtual de la ruta “Tortosa en textos de Gerard Vergés”:
https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=z6WgeR8hXpvk.ks5QWe8aCKuw
Mapa virtual de la ruta “Bocins del riu Ebre”:
https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=z6WgeR8hXpvk.kX6oxF4fFqns
6

Enllaç web de la ruta virtual creada per l’autora d’aquest treball: www.eduloc.net. Passos a seguir per visualitzar les
dues rutes: 1. Entrar al web d’Eduloc, 2. Clicar “Biblioteca d’Escenaris”, 3. Clicar “Recent” per indicar que volem ordenar
les publicacions per aquest preferència, 3. Desplaçar-se per la llista de les publicacions fins trobar el nom de les dues
rutes: “Tortosa en textos de Gerard Vergés” i “Bocins del riu Ebre”, 4. Clicar damunt de una de les dues rutes per
visualitzar l’itinerari virtual.
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Google Maps Engine Lite i es va unir per mitjà d’un enllaç electrònic al web d’Eduloc, que és on hi
figuren les dues rutes literàries.
Els resultats, finalment, han estat satisfactoris, ja que la ruta virtual és molt dinàmica i arriba a un
públic molt extens de gent. Això és degut al fet que no presenta cap dificultat informàtica; sense dubte,
un dels avantatges d’Eduloc és que és una pàgina web adaptada per a infants i adults i, per tant, és
senzilla d’utilitzar. A més, amb l’ajuda dels dos mapes l’itinerari és fàcil de seguir i, per tant, la ruta
literària es fa més accessible als ulls del lector.
És important que tots els lectors entrin al web d’Eduloc per fer una visita virtual a les dues rutes que
hi ha penjades i que duen el mateix nom que se’ls ha assignat en aquest treball. El fet de contemplar els
itineraris de manera virtual proporciona una visió al públic molt més concreta de la ruta. Eduloc és una
aplicació que obre nous camins en un àmbit important per al patrimoni cultural com és aquest de les
rutes literàries.

3. DUES RUTES LITERÀRIES DE L’OBRA DE GERARD VERGÉS
En aquest apartat es presenten les dues rutes que s’han creat: en primer lloc “Tortosa en textos de Gerard
Vergés”; i, en segon lloc, “Bocins del riu Ebre”. Abans de cada itinerari es mostren tot un seguit d’ítems
que inclouen informació addicional de les rutes i que s’han de llegir prèviament abans d’emprendre el
trajecte. Es tracta d’informació sobre el terreny, els mapes, l’accessibilitat, el temps aproximat de
durada, etc.

3.1. Tortosa en textos de Gerard Vergés
3.1.1 Mapa de la ruta7
En aquest apartat s’hi inclou un mapa complet de l’itinerari “Tortosa en textos de Gerard Vergés”, així
com un enllaç al web Eduloc (que és on està publicada aquesta ruta literària) perquè el lector pugui veure
amb claredat quin és el recorregut traçat, quins textos inclou cada punt i quin és el lloc on està marcada
cada parada.

7

http://www.eduloc.net/ca_ES/escenari/1181/preview-iframe
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3.1.2. Punt d’inici
La ruta s’inicia al carrer on viu Gerard Vergés i tota la saga familiar: la carretera de la Simpàtica de
Tortosa. Hem de tindre en compte que la major part dels fills i néts de l’escriptor també resideixen en
aquesta zona. Històricament, i també en l’actualitat, aquesta part és la més benestant de la ciutat de
Tortosa. Així doncs, i com a lloc idoni per començar una ruta literària dedicada a Gerard Vergés, el punt
d’inici és el seu carrer, on sempre ha viscut i on ha format una família.

3.1.3. Itinerari
“Tortosa en textos de Gerard Vergés” és una ruta literària que, com bé indica el seu títol, està ubicada a
la capital del Baix Ebre, la ciutat de Tortosa. L’itinerari està comprès per vuit punts: 1. Carretera de la
Simpàtica, 2. Hospital Verge de la Cinta, 3. Carrer de l’Àngel, 4. Carrer de la Vall, 5. Carrer Cruera, 6.
Carrer de la Rosa, 7. Rambla Felip Pedrell i 8. Pont de tren sobre l’Ebre. El segon i el sisè punt inclouen
dues parades, mentre que a la resta es para un sol cop per punt marcat.

3.1.4. Distància i accessibilitat
El trajecte té una longitud de 2,5 km i es recomana realitzar-lo a peu, ja que alguns dels carrers que
formen part de la ruta són exclusius per a vianants.
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Quant a l’accessibilitat, s’ha procurat que els carrers que s’inclouen en l’itinerari no suposin cap
obstacle per als lectors que posin en pràctica aquesta ruta. Malgrat això, és possible que algun tram sigui
una mica més dificultós a causa del pendent; com, per exemple, és el cas d’un dels carrers que uneix el
segon punt, l’Hospital Verge de la Cinta, amb el tercer punt, l’antic Hotel Siboni. Tot i així, aquest
pendent, que és el del carrer Pujada de Sant Francesc, no ha de suposar cap dificultat perquè s’efectua de
baixada.
També hi ha un punt que inclou escales, i és aquest mateix carrer Pujada de Sant Francesc; les poques
escales que s’hi troben comuniquen amb l’Hospital Verge de la Cinta.
Cal remarcar que la ruta ha estat prèviament realitzada i que no suposa cap mena de complicació; de
totes maneres, aquestes advertències aporten informació addicional al trajecte per a aquelles persones
que ho necessitin, ja sigui perquè tenen mobilitat reduïda o pel fet que hagin de dur cotxet per a infants.

3.1.5. Temps aproximat
L’itinerari traçat dura aproximadament 70 minuts, 32 dels quals són necessaris per llegir tots els textos
que s’inclouen a la ruta, i els 38 minuts restants els ocupa el temps emprat en els desplaçaments.
Òbviament, aquestes xifres són aproximades i poden variar en funció de l’edat del col·lectiu que
realitzi la ruta, la persona que llegeixi els textos, els factors ambientals, etc.

3.1.6. Guiatge
“Tortosa en textos de Gerard Vergés” és una ruta que, com s’ha comentat anteriorment, ha estat
publicada a la pàgina web Eduloc. Això respon a la voluntat de difusió de la ruta per part de l’autora, fet
que avui en dia és més fàcil via Internet que amb paper.
Per tant, aquest itinerari es pot realitzar de manera lliure i voluntària i no es necessita cap guiatge, ja
que en al mapa d’Eduloc ja hi figuren les indicacions pertinents per realitzar l’itinerari de manera
independent.
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3.1.7. Públic
Qualsevol persona pot realitzar la ruta literària, ja que com s’ha anunciat no suposa cap mena de
dificultat, tret del que s’ha explicat als punts anteriors. L’únic aspecte que s’ha de tindre en compte és
que alguns dels textos que s’inclouen a la ruta requereixen tindre uns coneixements mínims, com és el
cas d’alguns poemes que, per la naturalesa del gènere, requereixen una mica més d’esforç intel·lectual.
És per això que aquesta ruta va adreçada sobretot a persones adultes, tot i que aquest fet no ha de ser, en
cap cas, excloent.

PUNT 1: carretera de la Simpàtica
Casa particular de Gerard Vergés
NARRADOR: Comencem la ruta en aquest
lloc, ja que és aquí, a la carretera de la
Simpàtica, on se situa la saga familiar
dels Vergés. Hem de tindre en compte,
doncs, que al llarg d’aquest carrer hi
viuen la major part dels set fills i els néts
de Gerard Vergés.
A continuació hi ha dos textos on
Vergés fa referència directa a la casa on viu. En el primer fragment explica la metodologia que
fa servir per emmagatzemar i ordenar els llibres que té a casa i que, com podem imaginar-nos,
no són pocs (hem de tindre en compte que Vergés és un autor que ha llegit molt abans
d’escriure els seus propis textos). L’autor afirma que té els llibres i revistes separats en tres
estances diferents que estan situades cada una a un pis de la casa, i allí guarda els llibres
segons la tipologia de cadascun. A través d’aquest escrit també trasllueixen els interessos
literaris de l’autor, cosa que no es cansa mai de repetir en els seus escrits.

«Només a títol de curiositat (perquè aquesta és una història al marge de la història que ara ens ocupa)
diré que, a casa meva, tinc ordenats els llibres en tres nivells. Al primer pis, al meu estudi: la poesia,
l’assaig, les biografies, els llibres d’art, els diccionaris. (És el cel.) A la planta baixa, a la saleta: les
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novel·les i una mica de teatre. (És el purgatori.) Al soterrani –allí les teranyines i la poca llum–: les
velles col·leccions de revistes i tots aquells llibres que han anat arribant a casa mai no se sap com, o
aquells que –confessem-ho– vam comprar en un moment poc lúcid. (És l’infern.)» (1993: 188)

NARRADOR: En el següent fragment, que se situa en el context de la revetlla de Sant Joan,
Vergés evoca els seus familiars (concretament, els seus néts) que estan tots a casa perquè no
tenen escola. Per a Vergés, la família és molt important, tot i que en els textos no acostuma a
escriure’n, llevat d’alguna ocasió molt concreta, com és el següent cas:

«Visc al camp. I els meus vuit néts pedalegen furiosament per la terrassa amb els seus tricicles, es
capbussen a la piscina, corren pels tarongers i pels passadissos de la casa. Fan el que volen i encara
ploren com bojos. Mainada malcriada, penso, encara que me’ls estimo. A aquest soroll eixordador dels
infants s’hi sumen la música i els petards de les revetlles. Des de lluny els que canten al karaoke sonen
com una colla d’exaltats borratxos bramant en l’enyorat i perdut silenci de la nit. [...] Parlo de la cridòria
dels infants, de la música embogida de les nits d’estiu, d’aquesta calor que bada les pedres.»
(2009: 73 i 75)

PUNT 2: vistes des de l’Hospital Verge de la Cinta
A. Montaspre
NARRADOR:
fragment

Tal

com

següent,

s’explica
Gerard

en

Vergés

el
i

també tota la seua família van haver de
marxar de Tortosa perquè la ciutat
estava en guerra. En un primer moment
van anar tots a l’hort dels pares de
Vergés, a la Partida de Pimpí. Aquesta
finca està situada als afores de Tortosa,
molt propera al riu Ebre. Posteriorment van haver de refugiar-se més lluny de la ciutat a causa
dels bombardeigs i van anar-se’n a Montaspre, una petita muntanyola prop de Bítem. Allà, la
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família Vergés va sobreviure en condicions infrahumanes, fet que l’autor recorda perfectament
malgrat la curta edat en aquella època.
Des de l’Hospital Verge de la Cinta hi ha unes vistes privilegiades de Tortosa, i és per això que
s’ha escollit aquest indret per fer referència a Montaspre i, com veurem posteriorment, també a
Montcaro, muntanya ubicada als Ports de Beseit. Aquestes són les dues muntanyes que Vergés
cita amb més freqüència en els seus escrits i, per tant, no podien faltar en aquesta ruta literària.

«Els darrers nou mesos de la guerra civil del 1936-1939 la ciutat de Tortosa va ser front de batalla, i
l’Ebre una frontera. En una riba, els rebels, o nacionals, o feixistes. A l’altra, els republicans, o rojos, o
lleials. (Els qualificatius depenia de qui els apliqués.) La meva família, que era de dretes de tota la vida,
va caure del bàndol republicà.
El cas es que Tortosa fou assetjada, bombardejada, literalment destruïda. I, per dir-ho amb el
llenguatge idoni del cas, la població civil fou evacuada. En un primer moment anàrem a un hort que els
meus pares tenien a la partida de Pimpí, vora ciutat. Més endavant, quan els bombardeigs
s’incrementaren i el front s’estabilitzà a les dues ribes de riu, ens vam refugiar en una muntanya, dalt de
Bítem, en un lloc que es deia Montaspre (el topònim és prou explícit i puc garantir que no gens
exagerat). Reducte per a guineus i esparvers. Cau d’animàlies. Últim forat del món. Entre els matolls i la
pinassa no hi havia ni senderes. La caseta on vivíem era minúscula, i a la pallissa –no més gran que un
llit de matrimoni– hi dormíem cinc persones, sobre una màrfega de fulles seques de panolla de panís.
Podria contar misèries. Aquella guerra, com poques, va ser penosa i bruta, i jo, que era ben menut, vaig
veure per primera vegada el rostre del dolor.» (1993: 135)

B. Montcaro
NARRADOR: El Montcaro és una muntanya simbòlica del delta de l’Ebre, ja que és la més alta
dels Ports de Beseit i, a més, és un paratge natural que es conserva molt bé i que està
relativament a prop de la ciutat. Anys enrere la gent de Tortosa i rodalies solia anar-hi els caps
de setmana per distreure’s de la ciutat.
A Montcaro, Vergés tenia una caseta a la qual anava per submergir-se totalment en la
natura i per desconnectar de la feina. L’autor tortosí és un gran amant de la naturalesa i li
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agrada invertir el temps contemplant espectacles naturals; com, per exemple, el de les
papallones dels Ports, que tot seguit descriu en aquest fragment:

«En parlar de depredació desconfieu d’aquells éssers –urbans i purs i civilitzats– que tot ho respecten.
O són uns malalts o són uns hipòcrites. Depreda el boletaire, depreda el qui recull la mel del rusc,
depreda l’entomòleg que caça pregadéus o papallones. Dic tot això perquè, si un dia, a les muntanyes
dels Ports de Tortosa (allí on el botànic Pau la trobà a començament de segle) jo veia una Graellsia
isabellae, estic segur que el meu cor s’estremiria de desig i de goig. (Potser, posats a exagerar un xic, no
em faria tanta impressió l’aparició de lady Godiva, nua i rossa, damunt el seu cavall blanc.) I és que ja fa
temps que, quan passejo pels voltants del Montcaro –allí hi tinc una caseta entre els pins–, penso sempre
en la Graellsia isabellae. Aquell és un paratge en el qual, a la tardana primavera dels 1.400 metres
d’altitud, abunden les papallones. Pots tirar una pedra a un matoll florit i veure com totes les flors surten
volant. Això no és un exabrupte líric ni m’invento res.» (1993: 66 i 67)

PUNT 3: carrer de l’Àngel
Antic Hotel Siboni
NARRADOR: L’Hotel Siboni, amb els anys, va esdevenir
un dels més emblemàtics de la ciutat de Tortosa i va
adquirir certa fama per les nostres terres. És per això
que Vergés, recordant aquest mític hotel de la seua
joventut,

escriu aquest fragment que es

titula

“Record de l’Hotel Siboni”, en el qual explica els
moments en què aquest hotel era un lloc de renom; i,
a la vegada, també ens explica què se’n va fer.
Actualment aquest hotel està tancat i únicament en
resta la infraestructura, que és fàcilment identificable
a

causa

de

l’emblemàtica

façana

que

el

caracteritzava i que es manté en un perfecte estat. L’edifici de l’Hotel Siboni es pot contemplar
al carrer de l’Àngel núm. 6.
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«Kim (amb K). Company meu d’institut, és home d’una excel·lent memòria. Justament ahir ens vam
trobar i em contava que, feia pocs dies, havia menjat a la Fonda Europa, de Granollers. Aquells cambrers
amb davantals blancs fins als peus, aquelles sopes denses, aquella flaire dels fogons, aquelles caricatures
de Cornet a les parets... “Nosaltres –em comenta, nostàlgic– teníem el Siboni. Te’n recordes?” “I tant,
que me’n recordo! “ Fins als anys setanta va sobreviure a Tortosa, vora la plaça de l’Àngel, en un
preciós edifici de forma modernista, aquell singular Hotel Siboni, comandat per una dinastia italiana de
primeríssims cuiners que arribaren aquí, ignoro per quin benèfic destí dels déus. Columnes de ferro amb
globus de vidre, impecables vaixelles, sòlides coberteries, tovalles d’un conventual midonat...
Amb els meus pares, algun significat diumenge, he menjat allí els millors canelons de la meva vida.
Canelons Rossini és l’apoteosi del pâté i de la tòfona, és a dir canelons tan massissos com suaus,
palatals, perfectes. La resta és literatura.
[...] Allí era on tots els nuvis benestants de les comarques de l’Ebre anaven a passar la nit de noces.
Després [...] les parelles agafaven el tren cap a València o Barcelona. Avui –pocs ho saben– tots els
armaris de les habitacions de l’Hotel Siboni són a la població de Bítem, al mas de Gassol. Gassol era un
indià d’aquí, que es féu ric a Cuba i que construí un preciós edifici colonial amb grans porxos i envoltat
de palmeres. L’edifici va ser molt malmès durant la darrera guerra civil, però avui ha estat restaurat. El
cuidador del mas va agençar-se i va col·locar allí tots els armaris del Siboni. Quan

–fa alguns anys–

vaig visitar el mas de Gassol, aquells armaris de lluna m’evocaren pretèrites nits nupcials i esplèndids
cossos ja marcits. Reconec que va envair-me una subtil, indefinible tristor.» (2009: 60 i 61)

PUNT 4: carrer de la Vall
Biblioteca Marcel·lí Domingo
NARRADOR:

La

biblioteca

Marcel·lí

Domingo és l’única de la comarca
que té tots els llibres de Gerard
Vergés. És per aquest motiu que, tot i
que Vergés no esmenta explícitament
aquest edifici, he decidit incloure’l en
aquesta ruta.
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Tot seguit es passa a la lectura del poema “Antologia dels poetes més estimats”, en el qual
l’autor tortosí escriu i opina sobre els escriptors que ha llegit i, a més, els classifica segons la
procedència. En el poema es fa evident qui són aquells a qui més admira Vergés i, pel contrari,
aquells a qui té una certa animadversió.

«I ara, si us plau, parlem de poesia.
No em toqueu Carles Riba i Pere Quart,
que els tinc a una fornícula de l’ànima
sempre amb un pom fidel de flors boscanes.

Fragants roses als clàssics: als llatins.
I a Jordi de Sant Jordi. I a Ausiàs,
que conec pam a pam, com el cos dolç
d’una dona estimada llargament,
com perfet hom sent tota la sabor.

Afegiré el rector de Vallfogona
que l’ànima afligida consolava.
I a Estellés, de Burjassot, un riu
d’imatges fulgurants. I Ferrater,
dit Gabriel, no pas àngel caigut.

Dels més recents, no en parlo. Jo diria
que, en general, són gent d’ofici, buits
com campanes, com gerres, com sepulcres;
però propicis al llorer simbòlic
compartit en il·lustres estofats.

Aleixandre, Neruda, Federico?...
Des de nois els conec. I, si escric versos,
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les arrels del meu vers en ells s’arrelen.
Fa vergonya de dir-ho, però és cert:
quan jo llegia Góngora al col·legi
(era del año la estación florida)
ni als mapes existia Catalunya.

De Kavafis el grec (l’anglès?, el turc?)
recordo imatges inspirades. Parla
(i en parla molt enamoradament)
de la blanca esplendor del coll airós,
parla dels ulls, dels llavis, de les galtes.
(Però Kavafis parla d’ell. Jo, d’ella.)

D’Itàlia potser recordaria
Dante i Petrarca. (No per fer bonic.)
Dels francesos, en mi no en queda petja:
subtils antologies de llargs versos
monòtons, monocords i monorims.
Rimbaud potser. I Verlaine: un gust d’absenta
i un rostre trist de faune. Poca cosa.
Voici mon coeur qui n’a battu qu’en vain.8

En canvi –essent menut– recordo un llibre
de Hölderlin, pintat de calaveres
i donzelles tan pàl·lides com llunes.
I he llegit Rilke. I l’avorrit Goethe.
També –i anem a USA de passada–

8

«Aquí el meu cor ha bategat en va».
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jo em quedaria amb Sandburg i Allan Poe.
(Més que en silvestre Whitman és pedestre).

Finalment, els anglesos. Hi ha dos noms
que per damunt de tots m’han fascinat:
Shakespeare és l’oceà ple de tenebres
i, ensems, el cor flamíger de la llum.

(Tant l’he llegit i en tantes circumstàncies
que, de tots els meus llibres, només Shakespeare
està tan esllomat com un esclau.)

L’altre poeta és Eliot. Quina conya,
quin delicat i quin discret encant
barrejar Ovidi, els salms i trossos d’òpera,
passejar –travestit– el vell Tirèsies
amb mamelles de iaia per la City,
falsificar les cartes del tarot
i asseverar que els àngels són perversos.

De tot el que hem llegit, n’hem fet substància.» (2005: 184 - 188)

NARRADOR: El poema que ve a continuació es titula “La glòria literària”. En aquest escrit Vergés
adopta un to més satíric i descriu de manera sintetitzada alguns autors catalans de prestigi
segons el propi parer. Com veurem, no sempre té una visió positiva del conjunt; i, a més, els
descriu des de la ironia i amb un to lleugerament burlesc.
Vergés introdueix el poema amb aquesta dedicatòria: «A ma fillola Rosa, que m’admira

perquè he publicat tres o quatre llibres».

22

«No figuro a la GEC9 ni a cap manual
de la literatura catalana.
Allí hi són mossèn Cinto (de sotana)
i Ruyra (simfonia pastoral);

Espriu (patètic) i Carner (carnal)
i Maragall (cantor de la sardana).
Difunts com són, la mort els agermana
en floralesc i líric funeral.
Valga’m Déu, que no envejo la rotllana
que encercla tal prodigi cultural:
olimp de pols, d’oblit i de desgana.

Jo –que encara sóc viu– el virginal
cos de Tristana admiro, i els ulls d’Anna.
Feliç, me’n ric de Güelfa i de Curial.» (2005: 260)

PUNT 5: carrer Cruera
Catedral de Santa Maria de Tortosa
NARRADOR: La catedral de Tortosa és un element
emblemàtic de la ciutat, ja que està en peu des del 1347
i va ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional ja fa
més de vuitanta anys. Fa anys que l’edifici es troba en
obres, però malgrat tot es pot visitar en l’horari
corresponent. A l’interior de la catedral hi ha instal·lat el
Museu de la Catedral, en el qual hi ha exposades unes
200 obres d’art religioses.

9

Gran Enciclopèdia Catalana.
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Gerard Vergés ha dedicat a la catedral de la seua ciutat un poema que du el nom
d’aquest monument històric. No obstant això, no és l’únic escrit en què Vergés fa referència a
aquest edifici de Tortosa, com veurem més endavant.

«Vitralls de llum difusa i violeta.
I un Nen Jesús de Praga. I un sant Blai.
I un purgatori d’ànimes ploroses.
I un gran tapís flamenc amb els apòstols.
I una Madonna gòtica, esveltíssima.
I un Crist jacent, terrible, mesetari.
I tombes esculpides amb llatins.

I els alts vitralls velaven la claror.
I el Nen Jesús de Praga duia rínxols.
I sant Blai no tossia (era de guix).
I el prudentíssim foc del purgatori
tapava pits i sexes de les ànimes.
I els apòstols tenien l’aparença
de nobles majestats o de reis mítics.
I la Madonna es deia d’Estrella.
I el Crist jacent era nafrat i tètric.
I les tombes sonaven com campanes.

Les campanes tocaven a difunt.» (2005: 128)

NARRADOR: En el text següent l’autor també evoca la Catedral de Santa Maria, però en aquest
cas ho fa per criticar la mala gestió que en va fer un bisbe respecte a les obres que es van dur
a terme. Vergés, irritat pels fets, va escriure aquest text:

«L’exaltació medieval i religiosa de la qual acabo de parlar té curiosament unes arrels
immediates ben sospitoses. Perquè sembla emanar –per pura reacció– de la fúria anticlerical, de la
24

gran crema de convents de 1835 i de la destrucció (per necessitats urbanístiques o a causa del
pèssim gust imperant) d’edificis i monuments gòtics i romànics que eren qualificats de “arquitectura
bàrbara”. Puc donar notícia del que va passar a la catedral de Tortosa: la capella de santa Còrdula i
santa Càndia i bona part del dormitori de canonges, dues peces gòtiques magnífiques, foren
destruïdes i picolades per un bisbe indocte, de nom D. Víctor Damián Sáez Sánchez Mayor, natural
de Guadalajara, que després hi bastí una capella espantable –el Sagrari actual– de guix imitant
marbres nobles.» (1993: 53)

PUNT 6: carrer de la Rosa
A. Acadèmia de Don Ricardo
NARRADOR: Vergés, quan era petit, anava
a una acadèmia dels germans Cerveto
per

aprendre

a

dibuixar.

Aquesta

acadèmia ens la descriu en el fragment
següent amb una certa melancolia, que
no deixa de ser habitual en aquest autor
quan

recorda

l’Acadèmia

de

temps
Don

passats.
Ricardo

De

l’autor

tortosí en recorda sobretot el professor, Don Ricardo, per la bona fe i paciència infinita que
tenia amb els alumnes. A més, l’acadèmia estava molt prop de la farmàcia que tenien els
pares, que també se situava al carrer de la Rosa.

«A l’Acadèmia de D. Ricardo, a Tortosa, hi vaig anar quan jo tenia dotze anys. Pagàvem deu pessetes
al mes. L’Acadèmia era al carrer de la Rosa, en un segon pis, un pis de sostres molt alts i una gran
balconada. Els alumnes sèiem davant uns llargs pupitres, de cara a la paret, i copiàvem làmines. Era
l’hora de la migdiada. Recordo aquelles tardes d’estiu, d’una calor sufocant, amb les persianes verdes
immòbils, sense una gota d’aire. D.ª Mercedes, la dona de D. Ricardo, es posava al balcó, fent punt i
vigilant-nos. Als peus, hi tenia un càntir d’aigua fresca i, de tant en tant, bevia un traguet. D.ª Mercedes
era més alta que el seu home. D. Ricardo era menut, caigut de galtes, els ulls grisos. Caminava amb
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Si voleu més informació i
veure la resta del treball,
poseu-vos en contacte amb
nosaltres
premimafiguerola@elbrot.es

