Amb Carner
a les Deveses

T

robem Deveses en iota rárca del curs mitja i baix del Ter: plantacions d'arbres
de creixemeiu rapid en lerrenys guanyats a! riii. Al Marg del lemps. aquests
hoscos de ribera han esdevingut sovint espais significatius, amb caracten'stiqiies singLilars i una personalitat molt definida. Així, per exennple, la Devesa
per antonomasia, amb els plalans centenaris de Girona. o la pollancreda de
Bordils. famosa per la fusta deis arbres bordilencs, i les Deveses no menys emblemátiques de Salt. que després de molts anys d'abandó i d'incüria han estat recuperades
per l'Ajuntament i con\'ertides en un auténtic jardí bolánic.
Avui el passeig per les Deveses de Salt es pot fer en companyia de Topuscle Els arhres
de Salt. escrit per Ángel Palmerola i Xavier Sunyer: en ell s'hi identifiquen vint-i-set arbres
de l'indret i de cadascun d'ells se'n donen el nom llatí i el cátala i se'n descriuen l'aspecte
físic, la vida interna, la caducitat. les malalties, les característiques de les fuiles i, si escau.
deis fruits. Pero hi ha també un allre Ilibre que sembla fet a posta per anar a les Deveses: el
pelit volum Árhres. de Josep Carner. en Tedició de butxaca de la Selecta, de 1953. Cada
especie de les que
es troben en Titinerari s a l t e n c té la
seva il-Uisiració literaria en les estrofes del poeta. Els
plátans i els pollancres. que formen el
gruix essencial de
totes le.s d e v e s e s .
pero també cada
una de les especies
que s'hi han anal
plantant i que creixen. e s p o n e r o s e s ,
arran del c a m í .
Amb la visió deis
arbres i els versos
de Carner. degudament c o m b i n á i s .
podríem afegir un
nou poema per ser
reciíat en aquest paratge únic:
«Un .síilze vell aquesta riba empara. / tol dolen^ós de Taire que el despulla».
«L'om crida el fiabiol per a la dansa. / E\ faif' es una església. El roure és un palau».
«Cap arbre com el /)-Í-'/.V(^ per alta ocelleria / quan apaivaga el dia. / tol lent. un vel ombriu».
«Palpita el rc/vi, de somnis nocturns en recordun^a».
«Un lledoncr tot pal-lid de delit / enyor ens clava en el caient de nit».
«I quan. de matinada. la boira s'esgarria. / son cabelleres d'angel els alher.s vora el riu».
«Un ulzinar. tot negre en el matí/ on s'arrossega un poc de boira morta...».
«Acucies, pomeres, van perdeni / la fiorissalla, curta vida...».
«Vora les flors de primera /venlijol, passu mes lleu...».
«Un pressegiier. tot florida. / íbnedís fa el seu esclat».
«Dones. /;,t,'í(í^ríí. cjuan Taire rutila. / bosses de mel a Tamic i a Testrany».
«Oh/;/, que portes la rama lleugera/ sobre la punta d'uns dits sangonenls!»
«I la noblesa deis xiprers immobiis / ve de la gran fermanga que del dema tenim».
Doble visió. dones, deis arbres de les Deveses de Salí: naturals, a la vora del riu: lileraris, en els mots del príncep deis poetes,
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