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E ls autors que han col·laborat en 
aquest dossier han tornat a vi-
sitar els paisatges que van des-
criure alguns dels nostres au-

tors fa una colla d’anys. Tornar-hi ha estat 
un intent de retrobar què queda del que van 
explicar amb aquelles paraules que, com 
diu Maria Puig, «van fer un món». Teníem 
la intenció de proposar al lector un recor-
regut literari coincidint amb Sant Jordi i re-
ivindicant, en temps de novetats apressa-
des, la necessitat de llegir els clàssics. Ens 

hi hem trobat que, més enllà de la qualitat 
artística, la majoria de novel·les i de textos 
que hem seleccionat també reporten noves 
sobre un món debolit. Convenim que fem, 
doncs, un doble viatge.

Patricia Langdon-Davies recorda Jo-
sep Pla a la intimitat del mas Pla a Llofriu 
als anys cinquanta. Miquel Martín ens par-
la de quan Carner estiuejava a Lloret. Eloi 
Sánchez ha tornat a Palamós buscant sa 
Catifa, amb els textos de Pujulà i Vallès a 
les mans. Adrià Pujol ha revisitat la pro-
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sa de Ventura Ametller i, amb ell, Poel, la 
capital de l’Imperi Bacant de Bacanàrdia. 
Lluís Freixas passeja pel Sant Feliu de Gu-
íxols de Gaziel, i per sa Garó, com li hau-
ria agradat que escrivíssim. Sebastià Roig 
ha tornat al mas de Palol de Fluvià cercant 
què hi queda de Carles Fages de Climent. 
Meritxell Fuente ha seguit les petges de 
Rosa Leveroni a Portlligat. Martí Cortade-
llas ha visitat les terres i alguns dels ma-
sos de Ruyra a Montnegre. Telm Terradas, 
el Medinyà de Modest Prats. Josep Pujol ha 

tornat a l’Esparra cercant els paisatges de 
Bertrana enmig de carreteres i autopistes. 
Maria Puig ha visitat l’Alta Garrotxa a l’om-
bra de La punyalada de Marian Vayreda. 
Judit Pujadó ha parlat amb Raimon Vinyoli, 
fill petit de Joan Vinyoli, que ens recorda la 
faceta més familiar del poeta. Finalment, 
tenim l’oportunitat d’oferir-vos un poema 
inèdit que Joan Vinyoli va dedicar a la seva 
germana Carmen quan va fer els 60 anys. 
Com diria el poeta: «Quanta de vida, quan-
ta, / cremada, en vida tanmateix».
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