La literatura
del foc
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eis inceiKÜs forestuls que h:in üssolal nqiicsl csliu la Selva i alires indrets
del país ja se'ii |iarki degiiLlameiil en reüiuirial ti"aqiiesi número. Si no fos
així. no gosariü pas abordar el tema des iriiii aiigle lan inoperanl i. si es
vol. tan frívol coiii el de la lileraliii-a,
Coinplcrt. pero. at|iiell coiiipromís IVinímienial anib la eriia realiíat deis toes i deis seiis estralls. cm senu) eapLií,' d'afegir-hi seiise mala consciéiK'ia aquesl eomeiilaii esirictamenl marginal.
El cas és que els grans focs forestáis es troben vineulals. entre iiosaltres, a inoblidables pagines liiei-aries. Del Tamos l'oc de les Gavarres de l^>2X. en va
sortir perJLidicat Cüiii a propielari .íoaquim Ruyra, i eil
mateix, «f'on^a empobrit peí desasti'c». va esei'iure.
eom y portie del Ilibrc li^niiv Jlanic.'i. algunes descripcion.s punyents deis resullats del ealaelisnie; «Tot es
apagat; apagal de j'oc i apagat també d'alegria i de
vida. Hores i bores de caiiii durant les quals el vianant, valí rera valL serra rera serra. no descobreix res
mes que una selva moría, una Ierra encendrada. unes
cases niig cremades. si no desiriiídes del tot. un cel
sense oeells i un aire scnse reniors>>.
Priidenci Bertrana, en canvi. va dedicar mulles
planes de la novel-la l'hereu a descriure mi Toe de viu
en viu. amb lols els delalls dramalics de la seva pn>pLigació i de la Iluila acamissada per a la seva exlinció.
Son la crónica viseiida tPalgun inccndi leal que ell
devia contemplar a les seves Ierres de l'Bspana. OXLICtament les mateixes que ara han eslal airasades per les
Hames. Per aixo, ¡lerqné el paisalgc és idcnlic i els
focs s'assemblen mimeticament l'un a raltrc. el seu
relat de fa mes de seixanta anys pol servir per il-liistrar a m b la m á x i m a precisió la patética rcalital
d'aquesl estiu: «El griip d'arbres és embolcaliat d'un remolí'de j'mn. Les cap<^-anes es retorcen furiosament. com si una regolfada ciclónica les bagues enveslides. Una ona de xardor
irresistible, asfixianl. es lleui^a damunt d'lnnocenci i deis bosquerols. tan sobio.sa i abrivada
que els causa la mateixa sensació que si els pelaquegessiu amb un gran llenyol empapal
d'aigiia bullent. Albora, coiii un plomall apoleíisic d'iin castcll de focs d'ariil'ici. son projec(ades a Taire no sois les giispií'es i els creniallots. sino també branques enteres que deseriuen paraboles en l'espai a guisa de biímbes incendÍL^ries. Per un instanl les Clames encaslellades vciiccrcn la llum del sol emp^d-lidida per la griiixiíria del l'mii. Els homes han fet un
movimcnl insiimiu de reliocés sense, pció. perdre de vista ai|uella mena de críuer gitadorde
la lava destructora. Llavors s'adonaren que uns quanls boscalls abrandals bavien tiaspassat
Pespai net de cosa inflamable que clls, a guisa de trinxei-a. havien oposal a Pinvasor. Amatents, a risc de socarrimar-se la pell amb TLirdencia de la pr6xim;t i enorme foguera, vint.
trenta bosqueixils, polser mes. lol esgriniint ramassos, tramecs i podalls. cauen damunt
aquella mena de torxes, la llama de les qiials comcni^-ava de fer rebrollar Pincendi...»
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Taní de bo que aquesta literatura, iguabnent vídida por documental' el passai cimi per
descriure el preseiU, sigiii - c o m volia Ruyra- una litcratm'a eiure Jhiines: entre les llames
destructores del foc i les llames abrandades de la solidaritai,
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