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Sol la fulla de l’humil asfòdel podia
estremir la roca marina que resistia

immutablement la violència humana
i la salvatge fúria de les aigües

i dels vents.

Hefestió

NOTA: L'autor recomana acompanyar aquesta narració –com en un 
guió per a la ràdio– del Rèquiem  , de Mozart  .

2

http://imslp.org/wiki/Requiem_K.626_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus)
http://imslp.org/wiki/Requiem_K.626_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus)


Miralbou no té gaire història documentada. Sí, en canvi, 
historietes en forma de faules per ser contades junt a la 
llar de foc, a les nits fredes d’hivern. De petit, una d’elles 
em  va  semblar  prou  curiosa  com  per,  més  endavant, 
cercar-ne més documentació i exposar-la aquí.

Es tracta d’una crucifixió especial. Un fet que esdevingué 
dos  anys  després  que  el  país  fora  assolat  per  la  pesta 
negra,  una  epidèmia  que  s’emportà  a  l’altre  món  una 
abundosa gernació. El cel no en tingué prou amb segar 
tantes vides que, a més a més, envià altres calamitats. La 
més seriosa, una atroç sequera.

El riu —que mai no tingué la generositat de ser abundant 
en aigua—, a poc a poc, deixà de ser-ho, de riu. Les fonts 
del poble s’anaren eixugant sense solució de continuïtat. 
La  més  propera  al  riu  és  la  que  va  poder  resistir  més 
proporcionant aigua De moltes llegües a la rodona havia 
vingut gent, amb garrafes, bótes i cosits, a buscar-ne. Fins 
que  es  truncà  l’últim  rajolí,  i  això  malgrat  que  fou 
avariciosament racionada fins exhaurir-se del tot.

En  arribar  l’estiu,  gairebé  tots  els  arbres  perderen  el 
fullatge i les collites foren massa migrades. En uns viatges 
infructuosos,  els  vilatans  solien  desplaçaven  a  altres 
contrades  a  la  recerca  d’una  aigua  que  tampoc  allí 
trobaren.

No  hi  havia  excepcions:  àdhuc  els  més  descreguts  no 
dubtaven que la mà del cel participava en aquella mena 
de catàstrofe de la naturalesa. Aquest sentiment de culpa 
feia que l’església restés plena com un ou de fidels i no 
fidels. El mossèn, per la seva banda, no deixava de posar 
el seu gra de sorra:
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—No  veieu  més  clara  evidència  de  que  nostre  senyor 
Jesucrist  se  sent  enfadat  amb  vosaltres,  pecadors 
empedreïts? Llavors no us queixeu de la situació que us 
ha tocat patir.

Quants  cors  —moltíssims—  donaven  la  raó  al  capellà, 
perquè, la veritat, no havien estat –així ho reconeixien– a 
l’alçada del que Déu exigeix a llurs creients. I el mossèn 
explicava als que omplien el temple que el que més ofenia 
el  cel  era  l’augment  dels  descreguts  i  de  les  idees 
pernicioses dels agnòstics i ateus. Insistia remarcadament 
que aquests eren els vertaders culpables de la ira celestial.

Dia a dia, la situació del poble era més i més precària. Sí 
que  es  feien  pregàries  multitudinàries,  les  quals  —si 
observem  els  resultats—  ningú  escoltava.  La  manca 
d’aigua feia defallir el bestiar. En el record de la població 
encara eren presents els estralls de la pesta negra, i ningú 
podia assegurar que no es tornés a repetir.

El  capellà  proposà  fer  venir  un  predicador  que  tenia 
solvència  provada  com  exorcista  i  afamat  com  religiós 
que  fa  miracles.  Però  és  clar:  aquest  eminent  clergue 
cobrava  pels  seus  serveis.  No  hi  hagué  problemes  en 
aquest sentit. Es van recaptar els suficients diners per fer-
lo venir.

Aquest nou religiós era un dominic caigut en desgràcia 
per culpa del seu fervor per la caça i captura d’infidels. En 
un  judici  del  sant  ofici  va  falsejar  uns  documents  que 
culpabilitzaven un cap gros de la judicatura. Descobert el 
frau,  el  tonsurat fou apartat  del  sant  tribunal i  gairebé 
expulsat de l’orde. Com tots aquests detalls es conegueren 
bastant més tard, ell suara gaudia, en el segle, d’àmplia 
popularitat.
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En arribar a Miralbou i fer-se càrrec de l’excepcionalitat 
que travessava la població deguda a la punyent sequera, 
coincidí amb el mossèn que el factor desencadenant de 
les ires del cel eren, sens dubte, els descreguts. I aquesta 
opinió  la  traslladaren  magníficament  bé  al  poble  baix; 
llavors un poble temorenc en moltes coses i supersticiós 
en d’altres. Per últim, consirosos, molts descreguts, per 
por de les escomeses dels vilatans creients, s’atansaren a 
les  esglésies  i,  per  bé  o  per  mal,  en les  seves  oracions 
reconeixien  llurs  pecats  i  demanaven  ser  perdonats,  i, 
amb aquest perdó, que la gràcia divina afegís que aquells 
núvols  terriblement  assedegats  es  transformessin  en  la 
pluja cobejada per tothom.

El  mossèn  s’assabentà  pel  dominic  —en  un  moment 
d’eufòria  etílica—  que  la  comarca  estigué,  en  un  altre 
temps, en el punt de mira del sant ofici, atès que aquest 
sospitava  que  llavors  càtares  havien  arrelat  en  aquells 
indrets,  després  que  foren  exterminats  els  albigesos  a 
l’Occitània.

Conten  les  cròniques  que  més  famílies  de  les  que  us 
podeu imaginar, van haver de fer el farcellet i anar-se’n 
Pirineus enllà, a la cerca d’una millor vida.

La gent guaitava anguniosa el cel blau, intensament blau 
com mai l’havien vist, sense indicis de núvols.

Un  altre  intent  humà  per  reconciliar-se  amb  els  que 
remenaven les cireres allà dalt, fou quan les forces vives i 
els dos clergues s’afanyaren a trobar el lligam necessari. 
Per  últim,  en  una  reunió  entre  els  dos  religiosos  i  la 
generalitat  dels fidels de la comarca, decidiren celebrar 
una magna processó, precedida per una creu de fusta de 
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gran proporcions. El dominic reblà el clau que mancava 
en proposar buscar un voluntari que s’avingués a imitar 
el Crucificat. Hauria d’anar lligat a la creu de mans i peus, 
mig nu; és a dir, el més semblant a allò que asseguren les 
sagrades escriptures. 

Sortiren massa voluntaris per decidir què fer-ne en aquell 
moment. El mossèn, que tenia el seu criteri particular en 
afers crematístics, va creure que el millor era subhastar, a 
més-dient, qui hauria de ser el que representés a Crist en 
la  creu.  La  licitació  entre  els  que  desitjaven  ser  el 
protagonista  de  la  processó  anava  en  augment. 
Finalment,  el  duel  restà  entre  els  dos  cacics  de  la 
comarca. En Josep Pi de la Destral s’endugué el preuat 
trofeu, per la quantitat no insignificant de cinc-cents rals 
d’argent.

Cap a mitja tarda, quan el sol semblava compadir-se de la 
població,  la  processó,  de  més  d’un  miler  d’ànimes, 
començà  llur  peregrinatge  de  desgreuge.  Pel  camí, 
s’afegien  altres  penitents  que,  amb  el  dors  nu,  es 
flagel·laven  l’esquena  amb  corretges  de  cuiro.  Altres 
pretenien fer tot l’itinerari de genollons.

El  mossèn  obria  la  comitiva;  el  seguia  la  gran  creu, 
conduïda  a  espatlles  de  nou voluntaris.  L’ex  inquisidor 
recorria l’enfilall  de gent, animant-la i reconvenint-la si 
convenia. S’havia d’arribar al cim d’una muntanyola on 
s’assentava  la  petita  ermita  de  sant  Onofre.  El  camí 
resultava llarg i costerut. Les dones quedaren exemptes 
de pujar-hi. Elles, n’hi havia prou en quedar-se resant a 
l’església. Si al principi els resos eren pujats de to vocal, el 
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cansament els tornava més semblants a les absoltes o a 
un gori-gori mortuori.

No obstant això, uns quants, amb veu prou alta per fer-se 
sentir  per  Aquell  que  suposaven  que  els  havia  de 
perdonar, emprengueren a cantar:

Miserere mei, Deus,
secundum magnam misericordiam tuam.
Et secundum multitudinem miserationum tuarum,
dele iniquitatem meam.
Amplius lava me ab iniquitate mea.
et a peccato meo munda me.
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco:
et peccatum meum contra me est semper.
Tibi soli peccavi, et malum coram te feci:
ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicari.

A  poc  a  poc  s’anaren  aplegant  més  i  més  veus  a  la 
pregària multitudinària:

Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum:
et im peccatis concepit me mater mea.
Ecce enim veritatem dilexisti:
incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi.
Asperges me hyssopo, et mundabor
–acte que no feren per manca de les eines adients–:
lavabis me et super nivem dealbabor.
Auditui meo dabis gaudium et laetitiam:
et exsultabunt ossa humiliata.
Averte faciem tuam a peccatis meis:
et omnes iniquitate meas dele.
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El clam continuava in crescendo entre la aquella gentada 
en un transport d’enardiment místic:

Cor mundum crea in me, Deus,
et spiritum rectum innova in visceribus meis.
Ne projicias me a facie tua:
et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.
Redde mihi laetitiam salutaris tui:
et spiritu principali confirma me.
Docebo iniquos vias tuas:
et impii ad te convertentur.
Libera me de sanguinibus, Deus, Deus, salutis meae
et exsultabit lingua mea justitiam tuam.
Domine, labia mea aperies:
et os meum annuntiabit laudem tuam.
Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique:
holocaustis non delectaberis.
Sacrificium Deo spiritus contribulatus:
cor contritum et humiliatum, Deus, nos despicies.
Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua sion:
ut aedificentur muri Jerusalem.
Tunc accetabis sacrificium justitiae, oblationes et  
holocausta:
tunc imponent super altare tuum vitulos.

En  Josep  no  es  trobava  gens  a  gust,  ni  de  bon  tros, 
damunt d’aquells dos troncs desbastats. Les continuades 
sacsejades li masegaven la carn. Tenia unes ganes boges 
que s’acabés aquell suplici abans tan cobejat.

Però, calleu!, que per ponent, resseguint un ventijol fresc, 
apa-reix  un  estol  de  núvols  negríssims  com  l’atzabeja. 
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«Miracle! Miracle!! Miracle!!!», pronunciaren les més de 
mil boques en una asincronia total que potser, per fi, va 
arribar al cel.

El  mossèn,  visiblement  entusiasmat  pel  esdeveniment 
que  es  propiciava,  decidí  fer  marrada,  per  esquivar  un 
immens  esbarzerar,  i,  com  Moisès  conduint  els  seus  a 
través del desert i del mar, desviar-se cap al riu.

Efectivament: els núvols s’espessien i vénen a l’encontre 
de  la  multitud.  «Déu  ens  ha  escoltat!  Beneït  sigui!  El 
Misericordiós ens  ha perdonat!»  I  continuen endavant. 
Van  a  travessar  el  riu,  més  sec  que  un  rosegó  d’una 
setmana.  Suara  comencen  a  caure  unes  gotetes  que 
gairebé  no  són  advertides.  El  goig  de  ser  finalment 
escoltats es reflecteix en els rostres dels agraïts fidels.

A tot això, de cop i volta, un llamp creua transversalment 
els núvols. I aquests, esberlats com una magrana madura, 
sense  continència  possible,  deixen  caure  llur  càrrega 
sobre la gentada; la qual, en principi, no sap si alegrar-se 
o no. Ara se sent el so del tro ressagat, que espanta de 
debò els vilatans.

Ja  no  plou:  diluvia.  Una  formidable  cortina  d’aigua 
enfosqueix totalment l’ambient. És una llau immensa que 
ho inunda tot. La gent fuig esperitada en totes direccions, 
en un campi qui pugui.

Ara la pluja es transforma en un perillós element sòlid; en 
calamarsa.  Cau en forma de boles  de  gel  que fan mal. 
Tant és així, que tres dels portadors de la creu decideixen 
abandonar-la i fer-se escà-pols. A continuació, els altres 
sis, en no poder equilibrar el pes que duen, fan el mateix, 
sense pensar-s’ho gens, aliens a la  penosa situació del 
crucificat, el cacic Josep Pi, el qual resta amarrat al dos 
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pals  i  exposat a la fúria de la calamarsada.  Endebades, 
crida: «Eh, que sóc aquí!  Deslligueu-me! Per l’amor de 
Déu, no m’abandoneu!»

Tant la foscor general com la pedregada no ajudaven gens 
al mossèn ni al dominic a redreçar la situació; prou feines 
tenien per sor-tint-se’n ells. Per acabar-ho d’adobar, una 
ona violenta baixa per la llera del riu i s’emporta quant 
troba  al  seu  pas.  No  se’n  salva  ni  la  creu  ni  el  forçat 
tripulant. Els pocs que el veuen i se n’adonen, es graten el 
clatell,  impotents  en  esguardar  com  l’aigua  se  l'endú 
sense  remei.  Això  sí:  com  respectant  el  símbol  que 
representa  aquella  mena  de  rai  habitat,  la  llauada  el 
tracta amb una cura inusitada.

Després d’aquella nuvolada, en vingueren de noves, tan 
perilloses i abundoses d’aigua com les primeres.

Les  cròniques  d’aquell  temps  ens  diuen  que 
sobrevingueren  dies  d’una fam paorosa,  provocada  per 
les carestioses collites. No hi ha constància de les víctimes 
mortals que patí la població. Sí recullen, però, que en tot 
aquell  desastre  es  produí  un «veritable  miracle»,  en el 
qual  una persona amarrada a  una creu fora mida surà 
damunt  les  aigües  i  se’n  salvà.  Algú  proper  a  la  cúria 
suggerí  que  l’exemple  d’en  Josep  Pi  tenia  suficients 
motius  per a  ser  canonitzat.  Malgrat  tot,  la  idea no va 
prosperar. El dominic fou novament amonestat per haver 
exercit un ministeri que no li pertocava. Repetim: aquesta 
història esdevingué dos anys després que la població de 
Miralbou i rodalies fora arrabassada per la pesta negra.
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