
n Met de la Muga: 
un homenatge 

En Met ele la Miií;a 
—Jatiinc Füivy i Vilcí— 
/ el sen ciilorn luiliircil 

La primera vegada que vaiy 
irepitjar l'Alia Garrotxa deu fer 
ara iins quaranta iinys. Desprcs 
de fer raprcncniatge 
d'estudianl. a !a primeria de 
i'esüLi del einquaiila-dos. un 
grup d'amics decidírem passar 
uns dics a Sanl Anioi d'Aguja. 
Tenia dissel anys. 

Recordó que. de bon malí, el 
colxe de línia ens deixa al 
trencant de Montagul. Carrcgals, 
eom si jossim matxos de bast. 
iniciarcm a peu el nostre camí 
fins aiTibar a la plácela, davanl 
Tesglcsia. a Monlagul, on férem 
la primera parada i van comprar 
les poques coses que ens 
faltaven por passar la selmana. 
La segona parada fou a les 
gni-gucs de sola Saderncs —-un 
bany ben curt— abans de fer un 
pclil mosl a i'hoslal. Havent 
dcixal enrere Caslell Sespasa i 
Pont de Valenlí, arribaren! a la 
Munlada on. abans de diñar, ens 
remuliarem a la plalja del Bon 
Repos. iMés lard cmprcnguérem. 
pels engorjals deis Gomarclls i 

la gorga d'en Citró, la resta do! 
camí l'ins ais prats sobre el molí 
de Sanl Aniol. Plaiilareni les 
leudes. Era Ja Thora baixa de 
cap al lard. 

Era des d'aquella perspectiva 
que TAlta Garrotxa ens 
aparcixia com un terrer on mai 
no acabariem de conéixer les 

seves peculiars rugosilats ni de 
recorrer oís seus designáis 
camins. Des de Rocabruna l'ins a 
Albanya. aqucsi iros de 
Garrotxa, amb les seves 
munlanyes, valls, rieres, 
espadáis i engi)r¡ats oícria una 
inRnitat de possibics caminaües. 
Hom gaudia del que la 
naturalesa —ben a prop de 
casa— ens oferia i del bon 
acolliment que trohavcm sempre 
en els homes i dones que 
l'habitaven i, per descomplat, 
intüíem el significal d'una vida 
passada, lola ella, en aquells 
llogarrets redosos cnmig 
d"aqucllcs munlanyes a recer de 
qualsevol innovació. 

Les noves generacions 
—vehicles lot len'eny, motos 
irails, mountain-bike— teñen 
una pcrspcciiva ben diferenl del 
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L|uc es i ha cstat TAUa Garrolxa. 
Poiser amb mes o menys ventura 
concixeraii i estimaran aquesta 
térra tot recoiTcnt les seves pistes 
i camins que fa ceri temps —ben 
pausadamente ircpitjaven els 
malxüs de bas(. pero ben segur 
que han leí t;ird per poder 
coneixcr i estimar els homcs i 
dones que lii donaren \'ida. 

Fa poc. un grup de bona geni 
va retre homenatge. en el Mas 
Subirá de la Val! de Ribelles. a en 
Jaume Farcy i Vila. en Mei de !a 
Muga de I"Hostal de la Muga de 
Dalt. Tola la seva vida va 
iranscóner cnlvc el iriangle 
i'ormal peí" les canionades d'Oix, 
Ribelles i Albanya, Segur que 
diuiuit els seus setanla-eine anys 
va eonéixer cada bri d'lierba 
trepiljada i. es ciar. \'a 
acollir tots aquclls que 
d'un costal o altre 
de la ratlla 
fronierera 
s'aixoplugaren en 
dies de mullena o es 
refrescaren en dies de 
loria calor a ¡'hostal, 
nüiiciable ja ai seglc 
XVII. 

La vida d e n Mcl, la 
Nuria —la seva mulleí 
els seus filis, en Marcelino i 
en Sidro. es un exemple 
manifesi del que ha esial un 
constaní vaivé de la geni de 
l'Alta Garrnixa. Permeleu-
me que us arribin uns bocins 
d'aquesta vida amb lletres 
d"en Joan Brossa. cxlreles 
del seu arlicle aparegul al 
núm. 102 de! Butlletídel 
Centre Excursionista d'Oloi. 
i menirc us en leu cabal 
resseguiu-la lenini al 
davant vostre el mapa de 
la Garrotxa. «En Jaume 

Farcy i Vila. mes conegiU coni 
en Met de la Muga, \ a néixer 
Tany 1916 a ca la Nica d'Oix. Ja 
de petit va anar a viurc a cal 
Bassó de Monars: quan tenia dos 
anys el pt)rtaren a Saní Joan les 
Fonts i. a Pedal de qualre anys. a 
Mas de FOm de Monars. 

La Nuria Naspleda i 
Massanella, neix a la casa de 
Canamiis a la valí de Carrera: 
d"a!lí va ais Giranls de Dalt. mes 
lard a la casa de Principi i. 
í'inalmeni. a Mas de FOm de 
Ribelles. 

Els dos masos es iroben 
separáis per la serra del 
Comanegra i es veu que en Mcl i 
la Nuria es trobaven per aquells 
cims lot pasturant el besliar. 
d'aqtn' va venir la coneixeni,-a i 

acaba en casameni a Oix el 15 
de dcsembre de Fany 

1942. 

Un cop reíoi'uats 
del viatge de noces, 
s'insial-len a Mas 

de FOm de Ribelles, 
on neix el primer fiil, en 

Marcelino. Fany 1945. Mes 
lard, s'inslaMen a Morató. on 
passen nou anys i on neix el 
segon nil. en Sidro. Fany 47. 

Mes [ai"d i a la maieixa 
valí de Ribelles. van a la casa 
de! Domé, on estarán sis anys. 
La casa es crema per culpa d'un 

amp. Tornen a Morató sis 
mesos i aleshores s"instal-len 
derinilivamenl a FFIosial de la 
Muga, on son des de l'a mes de 
vinl-i-sis anys». 

Tola una vida fenl de pastor i 
irasplantant-se d'una casa a 
Fallra. Tola una existencia 
viscuda en menys d'un pam de 
ierra. Parleu-ne amb en Quel i la 
Cisqueía de la Masó de Talaixa 
trasplantáis a la plana de la valí 

de Riu; amb la Maria de Ripoll 
d'Horlmoier trasplantada a la 
valí de Carrera, amb en Fonso 
de Llorona i en Pcp de 
Resckissanys trasplantáis a Olol; 
amb en Perel de cal Blanch de 
Begel a Camprodon: amb 
FEnric i en Climeni de la 
Badosa de la val! del Bac 
trasplantáis a Saní Joan de les 
Abadesses: amb en Manel de la 
Sala de Santa Barbara de 
Pruneres trasplaniat a\Lii a 
Colldecarrera. 

L'homenatge a en Met de la 
Muga es lambe, albora, un 
hometialge a iota tiquesla geni 
que ens ha (el esiinuu" inia ierra 
«aspra. trencada i de mala 
pelia». pero albora volguda i 
eny orada. 

Aquesl homenalge té per tots 
nosallrcs una doble enyoran(:a: 
la d'en Me!, que no \'olgué 
trasplanlar-se novameni —hi ha 
qui mor d'enyoramenl—-. i la 
noslra. la deis que haurem de 
recordar mirades, veus i 
somriures ^ l i ha qui només li 
resta viui'e d'enyoiamenl. 

JOSEP M. MELCIO I PUJOL 
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