EDITORIAL

“C

adaqués hi ha deixat els ossos dels
segles”, escrivia Josep Pla per referirse a aquell paisatge rural, de bancals

i trencacolls inversemblants. Però no sols Cadaqués.
Quasi podríem dir que tota la muntanya mediterrània
manifesta aquesta epopeia popular, aquesta aferrissada lluita contra la geologia, contra els indòmits elements de la climatologia. Són esborronadors els
esforços arrauxats de generacions i generacions per
conrear un bocí de terra, o per canalitzar un rierol
fins a les rodes d’un molí. Obres que han durat anys i
panys, i que ara es van solsint a poc a poc, enmig de la
indiferència general. La poca –per no dir nul·la– atenció que la nostra administració dedica a conservar
aquest paisatge de muntanya, aquesta íntima coevolució entre l’home i la natura, és veritablement lamentable. Els masos es van assolant, els molins ja no duen
aigua, els bancals se solseixen, la ramaderia es converteix en un ofici de pastors enquimerats. En aquest
número de MÈTODE, coordinat per Agustí Hernàndez i
Joan Mateu, hem volgut deixar testimoni d’aquest
estat actual de les coses, així com proposar possibles
solucions, possibles aprofitaments, d’aquest monument que caracteritza les nostres muntanyes. És
retre un homenatge a tots aquells masovers, a tots
aquells treballadors que es varen deixar els ossos
durant generacions en una batalla desigual i salvatge

Les parets seques de Cadaqués
produeixen una fascinació estranya, una
sorpresa creixent. Cadaqués és rodejat
d’un paisatge absolutament artificial,
d’un immens jardí de pedres. […] La
solidesa d’aquestes construccions és
perfecta, a prova de pluges i
tramuntanes, de mestrals i equinoccis.
El treball d’entrellat d’aquests murs
forma una madeixa d’una traça tan
infantil i alhora tan complexa i pacient
que jo sospito que, per a portar-lo a
cap, es necessita tenir l’esperit immers
en una certa voluptuositat benedictina,
acurada i lenta, sentir en el tacte i en
tots els sentits la sensibilitat de les
pedres i un gran amor a la vida solitària
i ventejada dels barrancs i les penyes.
En aquesta obra anònima, obscura,
pacient, Cadaqués hi ha deixat els ossos
dels segles.
JOSEP PLA
Cadaqués, 1947

entre la natura i les il·lusions humanes.

Martí Domínguez
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