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àudio ))) 2. Farrera

Vam arribar a Farrera a hivernar. 
L’hivern no va arribar mai. 
Farrera de Pallars, 1.294 m. Finals de febrer, cap 
carretera tallada, jazz, jazz, jazz. Som músic, escriptor i 
plàstic en un, tres en un, un desdoblat en tres. Sis mans, 
un cervell. Centre d’Art i Natura, ens refugia i ens acull. 
Sons d’aigua, passes, campanes, portes de fusta vella, 
arbres sense escorça, sense fulles, neu, gel, glaç, llacs, 
pins negres, avets, valls,  muntanyes, cabanes, caravanes, 
cervesa, vi, vi, vi, tòrcul, improvisació, tecles, sol, llibretes, 
apunts, tinta xinesa, paper japonès, llibres, Tao, Steinbeck. 
La vida i el camí, el camí i la vida. Gent que cerca, gent 
que fuig. Jazz, jazz, jazz, rucs, cavalls, abelles, gossos, 
tabac i cànnabis. Portes obertes, cors oberts. Hippies i 
Beatniks, murs de pedra, cel estrellat. Botifarra i llon-
ganissa, te matxa, ratafia, barret de flors, flors seques, 
plantes seques, remeis, rius, rialles, històries, generacions 
i noves generacions.
Creació i meditació van de la mà. Aire pur, pudor de 
femer. El cant del aucells, merles, corbs, mallerengues, 
rapinyaires. Jazz, jazz, jazz, dits que fan sons, dits que 
fan paraules, dits que fan formes, dits, mans, braços, 
cossos, cames, petjades efímeres, creació i reacció, porta 
vermella, Farrera de Pallars, 2020.
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Finals d’hivern 
dos llebres ocres es persegueixen 
a la vall ocre.

Fulla de tardor
roman atrapada sota el gel
aviat quedarà lliure.



i vagaves dies i dies enfonsant-te en els caus de 
la memòria.

I udolaves com un llop al cel perquè et sentissin 
fins a les Bordes de Tressó.

Al cap d’unes matinades, quan el cos se’t rendia
tornaves derrotat i brut desprenent olor de 

renúncia, 
i el poble t’acollia com un guerrer de la  

desesperació 
i tornaves a la rutina de passejar els anyells quan 

el gall et despertava
amb el cor amagat del dolor de la batalla 
i la mirada nua mostrant la teva ànima venuda
i aleshores tornaves a deixar passar les estacions 

planes 
fins a la propera crida dels isards…

Cofres de records embolcallats de pena fugint 
de la màgia no resolta,

capsetes d’encens cremat en nits de romanços 
segrestats

volanderes de pecats no confessats que emer-
geixen la vesprada

arpejava el teu esperit de ben a prop deixant-hi 
les marques de la seva estima 

sedegava el teu cos immaterial com un eixam 
d’abelles folles

clavava l’aixada de la vanitat en el teu alè vacu
i el llepava com la mel de primavera.
Les banyes dels isards repicaven contra els  

arbres quan traspuava l’alba,
aquesta era la teva crida del bosc, 
aleshores baixaves i t’endinsaves a Vall Farrera 

embogit com salvatge ancestral,





“El pèndol brolla conrea penombra i polvoritza els ritus 
amb vernís i olor d’hivern. 
Ràfega, rancúnia, compromís, escomesa amb turment de declivi 
que minva i eternitza el temps… els arbres i els  rucs, un núvol 
cavall, gelor, un pas lent un pas ràpid i el fum…
No sé que em dic..
Baixo caminant cap a l’ermita de santa Eulàlia a veure si 
puc saludar el Joan el fuster. Encara queda una mica de neu 
a les fondalades de les parts bagues de Farrera. Que estrany 
veure el poble al Febrer patir per falta de neu.
Recordo aquell hivern quan vam estar tres setmanes sitiats 
(i obríem la porta del rebost i veiem les conserves i dèiem 
que nevi!!!) aleshores oloràvem la ferum de la soledat com 
una melodia agradable. Recordo nits eternes al costat de la 
Maria mentre el foc i els cors ens crepitaven. Que guapa 
estava la Maria, quan ja els dos hiverns a Farrera li havien 
endurit el rostre i el seu caràcter irradiava una seguretat 
insultant que a vegades a mi em feia sentir petit, però a la 
vegada em confortava.
Encara recordo dos anys abans, quan vam acabar de fer 
la pujada de Farrera amb la furgoneta per primera vegada 
i encara sento l’olor de motor cremat com un indici del 
temps que ens esperava. Farrera estava poblat per tres cases 
d’avis i tots els que vam venir vam tornar a germinar el 

poble. Aleshores la Maria encara tenia aquella pell ingènua 
i els seus ulls explotaven d’il·lusió per aquell projecte que 
anàvem a iniciar. Amb la samarreta de tirants i aquells 
pantalons amb pedaços de l’Índia, era com una deessa jove 
a punt d’acomplir els seus auguris.
Pujàvem carregats de llibres, de saviesa naturalista, d’idees 
utòpiques i de falta de realitat. El temps, que aquí transita 
en un altre tempo, es va encarregar de fer saltar pels aires 
algunes d’aquestes idees, altres es van reforçar.
A vegades intento allunyar-me d’aquest volcà que és la nos-
tàlgia, com a antídot per no afrontar la realitat de la vellesa, 
però quan em fa “zup” i pujo a Farrera la nostàlgia és un 
virus traïdor que entra immune al meu cor i m’ensorra.
Enyoro els meus ossos descaradament àgils, les ments 
despertes, estrellades i juganeres, el meu embat sexual i l’olor 
d’horitzons inabastables. Enyoro la blanor modelada de la 
teva veu afalagant-me el timpà boig per sentir-te i la nebu-
losa embriaguesa de les tardes banyades de vins i de colors.
El meu cos vetust no tolera aquestes imatges transi-
tant pels porus de la meva pell enfadada amb el rellotge 
histèric del temps.
Ara que ja van morint tots els coneguts de Farrera, espero 
atent la porta oberta d’aquesta sortida programada i ara 
desitjada de la mort. Els amics de Farrera cauen per 
barrancs, morts, dèbils com a metàfora de fulles caduques, 
somortes que ens hem convertit.

Ficció a partir d’una conversa amb en Claudi/



Els meus fills han arrelat aquí i jo sovint em sento com 
una mala herba que en algun moment serà arrencada del 
conreu.
Queden unes poques taques de neu a Santa Eulàlia 
i el món és un insensat sense estacions, mentre l’home va 
escanyant la terra amb les seves arrogants idees de 
progrés, també escombrarà  la meva Farrera i amb ella 
els gèlids i isolats hiverns, la tardor emanada de terra de 
pissarra i d’ocres ataronjats, la primavera esclatant 
existència i despertant els rostres confinats a les cases 
i l’estiu en flames,  de cossos nus volant camp enllà. 
La meva vida perd vigor i la falta de coratge em pren l’alè, 
tremola el calendari dels meus dies, amb jorns que van 
caient com números superflus.
Que lluny queden els meus viatges iniciàtics i imprudents 
a Sud Amèrica. Del poble al món, sense filtres ni instruc-
cions, però la meva ànima era un catamarà descontrolat en 
alta mar, famèlic de nous personatges i continents. El meu 
cap em deia que el món començava més enllà del melic i 
més enllà del melic hi vaig trobar el moll de la vida. Del 
poble al món i del món a Farrera.
Torno a casa la meva filla pujant des de Santa Eulàlia i he 
trobat tres nois a la recerca de l’Art i la Natura, s’han inte- 
ressat per la meva vida, això m’ha engreixat l’esperit i m’ha 
fet recordar que en la senzillesa hi ha la bellesa,  que cada 
dia haig de ser l’heroi de la meva existència i que el temps 
és un recipient que hi juga en contra.
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Un tronc sec d’arbre caigut

de la tempesta desfermada

el gel és prova i delit

s’esquerda i la vida sura.

L’ocell innocent tresca cap a una primavera 

tramposa.

Petjades enfonsades que van al pou de l’origen i 

la terra.

Valls i muntanyes altives i infranquejables,

salts d’aigua volàtils i dispersos.

Tocant el cel i la terra al mateix temps

amb els dits delitosos de natura.

Els sons purs gravats retinguts

per afrontar el soroll de la tornada. 

Llepant la sàvia del bedoll per treure’n l’entrellat 

del viatge introspectiu.

Essència, liquen i poesia...



Cripta d’ànimes incinerades
amagatall de passats infernals
jardí d’il·lusions il·luses
solitud retrobada i buscada
introspecció devastadora.
Amors que es desfan gelatinosos,
cures de realitat que el fred congela
utopies utòpiques de tòpics
que bramen com dolces Nemesi.
Un piano desafinat que emet veus estranyes
tocat  per un ser extravegant  que desafina la vida.
Plaques solars que finiten l’existència dels seus 

habitants,
germans que moren en la distància
caiguts camps avall, es fonen com la neu...
crepita la vida a Farrera però ningú es fa enrere.
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oli, d’ametlla
oli, d’oliva
àrnica, hypericum, groc calèndula
ferides i morenes, calmant i cicatritzant
cabell llis, blanc, llarg
espígol, espígol, espígol
pesat, cuit, macerat, colat
somriure expert, somriure savi
pinyes, sucre, pinyes, sucre, pinyes, sucre
expectorant, vigoritzant
pots, olles, balança, colador
ulls brillants, ulls sentits
llúpol assecat, llúpol dessecat
crema oli de frega xarop,
remei, remeiera, Anna
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De què t’amagues Farrera?
De la incerta vida?
De l’abominable pandèmia social,
de la connexió impostora de les xarxes?

A què jugues Farrera?
Acollint desolats éssers a la recerca d’un món 

perdut,
trencant cors gelats i esfondrats
de llànties lumíniques
que amaguen les pors de les estrelles.
D’arbres caiguts i estacions dubtoses,
de llunes quimèriques i brams de socors.

Descansa Farrera,
amb tu les ànimes confoses.
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8 estampacions botàniques acolorides manualment 
sobre paper Aquari de 250 g/m2 de 10x15cm. 
Les formes gràfiques s’ha trobat als voltants de Farrera.











La neu a les fondalades
l’hivern es queda 

La meva ombra a les muntanyes
és així com em veig

Arbres secs 
neu a taques 

Aixada vella
bosc rovellat

Rugeix el trencalòs 
planejant al vent 
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