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Tota mena de plaers 

 

No es pot ser sant a l’Empordà, la terra on les temptacions gastronòmiques i 

visuals ens esperen a cada racó. Ho deia Pla i ho certifica Narcís Comadira. 

 

Un dia, Josep Pla va preguntar a un amic meu, capellà, nascut a Castelló d’Empúries: “Digui, 

mossèn, vostè coneix algun sant empordanès?” El meu amic va pensar un moment i abans de dir a 

l’escriptor alguna cosa com “ara no li ho sabria dir”, Pla ja li va donar la resposta: “No cal que s’hi 

esforci, no n’hi ha cap!”. 

Ser sant i empordanès són, l’experiència ho confirma, dues coses que estan íntimament 

renyides. I és que a l’Empordà, per més Bisbals, per més monestirs i esglésies, per més ermites, aplecs 

i processsons, hi ha encara una atmosfera pagana que embolcalla el paisatge com una boira hedonista i 

fa que els déus antics encara s’hi passegin, com en aquell poema de Kavafis. 

L’Empordà es terra de descreguts i és terra de mil possibilitats de satisfacció sensual. I si la 

rudesa esquerpa del cap de Creus sembla exigir una vida del tot ascètica, aviat és compensada per la 

blanesa lluminosa del golf de Roses, que va acollir aquells grecs que creien en els déus antics. 

Sempre, a l’Empordà, la imposició abrupta és corregida i compensada per la dolcesa. La 

severitat del Montgrí la contraresta la vivacitat alegre de la platja de Pals. L’altivesa del cap de Begur, el 

paradís de les seves cales idíl·liques. I després del cap de Sant Sebstià, els sorrals magnífics de Castell 

de Sant Antoni, de platja d’Aro, sa conca i Sant Pol fan oblidar qualsevol penya-segat adust que vulgui 

imposar la seva esquerperia. I si l’adjectiu qualificatiu de la costa empordanesa –i de la de més avall, 

fins arribar a la Tordera- va ser el de brava, bé hauria pogut ser el de blana. En tot cas és una costa 

clàssica, sotmesa a un ritme perfecte d’equilibri entre el batec dionisíac i l’apol·lini. 

Al país interior també la plana compensa les serres, i les valls, els turons. I si bufa la tramuntana, 

confereix a tota cosa visible una claror de diamant, i als que es pensen veure-ho tot distintament, els 

encén foguerades d’orgull intel·lectual, que és el pecat més renyit de tots amb la santedat veritable. 

Batuts per la tramuntana, ens sentim com un d’aquells semidéus que canta Homer a La Ilíada. I en les 
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calmes, en els redossos assolellats, ens agombola la felicitat emperesida de totes les sensacions, les de 

la vista i l’oïda, les del gust, l’olfacte i el tacte. 

Els sentits temptats 

Colors del matí i del capvestre. Verds primaverals i reflexos daurats de la tardor. Muntanyes 

blavisses al fons d’un mosaic de camps treballats. Randes blanquinoses dels arços de març, coixí rosat 

dels presseguers florits, murs verd fosc dels xiprers protectors. Blaus turquesa de les cales. Granits 

rosats dels espadats del sud, negres pissarrencs de les platges del nord. Els ulls no paren. 

Musica del vent. Música del mar. Olor de les mimoses de l’hivern, dels fonolls dels camins de 

l’estiu. 

I els horts de les tomates i els pebrots i les albergínies, de les mongetes tendres i els fesolets 

d’esclovellar, dels melons i les xíndries; i les figues i el raïm. Aviram prodigiosa. Samfaines inoblidables. 

El millor peix del món. L’excórpora rovellada, la rascassa agressiva, l’aranya verinosa, el penegal humil. 

L’orada satisfeta, el llobarro voraç, el pagell tímidament rosat, el gall d’esquena esquerpa, el rom de 

carn melosa, el déntol i el corball, la mòllera roquera, la sardina i l’anxova; i gambes i llagostes, 

llobregants i escamarlans; urissos, musclos, crancs. Suquets substanciosos, arrossos consistents. I la 

caça, els bolets, tords i becades, ous de reig i surenys. 

Com es pot ser sant a l’Empordà si un retaule barroc en la primera cosa que fa pensar és en una 

cassola de farcit de festa major? Com es pot ser sant a l’Empordà si els sacrificis de la Quaresma es 

comencen amb la voluptuositat espessa dels brunyols i el moscatell? Com es pot ser sant a l’Empordà 

amb xuixos, bisbalencs i botifarres dolces? I amb aquests vins terrals, ardents, pastosos, treballats, 

persistents? 

No, no es pot ser sant a l’Empordà! Com podríem ser-ho amb les sorres fines o granades on 

jeuen cossos nus que encenen el desig, cossos admirables dels joves de pells sedoses de pètal, que 

s’estireganyen indolents i es miren i es toquen; com podríem ser-ho amb les aigües de vidre irisades, 

mogudes per un gregalet fi, que ens acaricien tots els replecs del cos en els nostres banys i ens 

transporten al cor mateix del mite? 

Estic parlant de l’Empordà mític, és clar. De l’Empordà que existeix sota la pell canviant dels 

temps i les circumstàncies. Aquest Empordà que hi és per a qui el sap veure, malgrat les destrosses 

aparents i totes les calamitats humanes, malgrat la cobdícia cega i el mal govern. Aquest Empordà que 

pot i sap donar-nos tota mena de plaers. 


