
El paisatge com a experiència 
 
 

—I la natura em crida— 

Els viaranys perduts com el respir 
dels animals entre les mates. 

I en la flonjor vasta i cansada 

de les clotades, els camins 
aturats com rieres de terra. 

 

Joan Vinyoli, “D’una terra” 

(De vida i somni, 1948). 

 
Imatges i textos aplegats en La Casa de la Paraula, una lectura de la col∙lecció d’art de l’Ajuntament de Santa Coloma 

de Farners i una narració en forma d’exposició. El paisatge com a experiència, a més, parteix de la mirada amb què el 

poeta Joan Vinyoli viu el paisatge. Ell és en el moll d’aquesta mostra, perceptible, tot i que, deliberadament, no citat 

explícitament. Així, alguns dels paisatges d’aquestes parets s’han vist amb els ulls, i d’altres amb els de l’experiència 

personal, sensorial, mental, a voltes onírica i, fins i tot, espiritual. Al cap i a la fi, la realitat és una construcció que els 

artistes fan i desfan a cor què vols. 
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s/t (vers el 1932). Josep Beulas hi 
escriu al revers: «Este cuadro fue 

pintado por Joaquín Mir hacia el 
año 1932 y se lo regaló a Manuel 
Pou en Sta. Coloma de Farnés en el 

año 1938 durante la guerra 
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Selecció de textos 
 
 

1 i 2. 
Tanca el teu ull físic per veure la teva pintura primer amb l’ull 

de l’esperit. 
 

Caspar David Friedrich. 

 
3. 

INFERMERA STELLA: 
 

Ens hem convertit en una raça de tafaners. El que haurien de 

fer és sortir de les seves cases i mirar cap a dins per variar. Sí, 
senyor, què li sembla la meva filosofia casolana? 
 

Alfred Hitchcock, La finestra indiscreta (1954). 
 

4. 
Els coneixerem per les seves cases, i sembla un fet evident que 

els  escriptors  hi  deixen  una  empremta més  indeleble  que 
altres persones. De gust artístic pot  ser que no en  tinguin 
gens, però sembla que posseeixin un do molt més rar i més 

interessant: una facultat per allotjar‐se com cal, per crear la 
taula, la cadira, la cortina, la catifa a la seva pròpia imatge. 
 

Virginia Woolf, “Cases de grans homes” (c. 1931‐1932). 
 

5. 
El cafè és un lloc per a la cita i la conspiració, per al debat 

intel∙lectual  i  la tafaneria, per al  flâneur  i per al poeta o el 
metafísic i la seva llibreta. És obert a tothom, però també és 
un  club,  una  francmaçoneria  de  reconeixement  polític  o 

artisticoliterari  i  de  presència  programàtica. Una  tassa  de 
cafè, un got de vi o un te amb rom proporcionen un escenari 
per treballar, per somiar, per jugar a escacs o simplement per 

estar calent tot el dia. 
 

George Steiner, La idea d’Europa (2005).   
 
6. 

Recordo ara que aquell mateix dia, a primera hora de la tarda, 
vaig anar al magatzem del segon pis del col∙legi, com n’estava, 

de serè, el blau del cel sobre la badia, i vaig saber en aquell 
instant, mentre mirava per  la finestra,  l’espectacle brollava 
més del meu estat d’ànim, dels meus sentiments  i  la meva 

ànsia, que del mar mateix. 
 

Gudbergur Bergsson, Amor dur (1998). 
 

28.  29. 

30. 31.



7. 

M’hagués llevat l’esguard una espasa roenta 
jo reconeixeria encara, poble meu, 
tes cases, per l’olor de l’encens la de Déu 

i la del moliner per una olor de menta, 
i per l’olor del pa sabria quina és 
la casa de cada un dels tres flequers, 

i tot flairant l’espígol que es torç damunt la brasa 
diria: –Só a can Po, de vint anys ha malalt–; 
l’olor del socarrim trairia la casa 

del manescal. 
 

Josep Carner, “El retorn al poble” (1925). 
 
8. 

El botó d’eixa roda, quin era 
que amb tal simetria l’anava centrant? 

Quina mà venjativa i severa 
buidava la nina d’aquest ull gegant? 
Potsê un temps al bell mig s’hi apilaven 

les garbes polsoses del blat rossejant, 
i els suats segadors festejaven 
la pròdiga Ceres saltant i ballant... 

Del contrapunt la vagant cantarella 
és estrafeta passada d’aucella 

que canta volant: 
la sardana és la dansa més bella 
de totes les danses que es fan i es desfan. 
 

Joan Maragall, “La sardana” (1894). 

 
9. 
Una  terra  esbudellada  i  erosionada  i  àrida. Ossos d’éssers 

morts  escampats  als  bassals.  Abocadors  de  deixalles 
anònimes. Als camps masos amb la pintura esquerdissada i 
les posts de les parets reblanides i soltes de les seves tatxes. 

Tot plegat desproveït d’ombres i de característiques. 
 

Cormac McCarthy, La carretera (2006). 
 
10. 

El mode de presència dels paisatges en les diferents arts. Una 
diferència  fonamental  separa  dos modes  de  presència.  El 
primer d’aquests modes és  la representació del paisatge en 

una obra que es dirigeix als mateixos sentits que el paisatge 
mateix i possibilita una percepció anàloga. Però l’analogia no 

és  la  identitat,  ja que existeix sempre una transposició que 
implica unes eleccions de l’artista. 
 

Anne i Étienne Souriau, Vocabulari d’Estètica (1990). 
 

11. 

Quan  en  Joan  va  sortir  al  camp,  aquell matí  tranquil,  la 
muntanya  ja  no  hi  era.  La  plana  s’obria  nova, magnífica, 
enorme, sota el sol naixent, daurada. 

  Allà, de memòria de l’home, sempre hi va haver un 
pujol, cònic, pelut, brut, terrós, gran, inútil, lleig. Ara, a l’alba, 
havia desaparegut. 

  Li va  semblar bé, a  en  Joan. A  la  fi havia  succeït 
quelcom que valia la pena, d’acord amb les seves idees. 
  –Ja et deia jo –li va dir a la seva dona. 

  –Doncs és veritat. Així podrem anar més de pressa a 
casa de la meva germana. 
 

Max Aub, “El pujol” (1974). 
 

12. 
Jo resseguia el dibuix dels horts arrosats 

i esperava refer‐me amb un sol ben puixant. 
Veia el gebre quallat que vinclava l’herba 
i abundós a les hortalisses ufanes, 

i veia jugar gotes rodones amb les cols aclofades. 
 

Ausoni, “Del naixement de les roses” (segle IV). 
 
13. 

“Ets al claustre”, vaig dir al meu esquelet, “i no saludes  la 
presència i el miracle dels magnoliers?” “Lirismes ara? Estic 
cansat, asseu‐te”, manà l’esquelet. “Ni vosaltres no em podreu 

alliberar del meu mort íntim?”, vaig preguntar als arbres.  
 

Salvador Espriu, “Magnoliers al claustre” (1935). 
 
14. 

Cal  aclarir  que  anteriorment  no  existia  aquesta  paraula 
perquè el paisatge no és ni un fragment de la naturalesa ni un 

objecte  físic,  sinó  una  construcció  mental,  quelcom  que 
s’elabora a partir d’ “el que es veu” en contemplar un territori, 
un país: paraula de la que deriva pais‐atge. El paisatge és, per 

tant, quelcom subjectiu, és una interpretació realitzada sobre 
una realitat. 
 

Javier Maderuelo, “El paisatge com a art” (2000). 
 

15. 
Uns nous indrets, no els trobaràs, 

no trobaràs, no, unes altres mars. 

La ciutat, on tu vagis anirà. Pels mateixos 
carrers faràs el tomb. I en els mateixos barris 

t’envelliràs, i en aquestes mateixes 

cases et sortiran els cabells blancs. 
Sempre serà en aquesta ciutat que arribaràs. 
 

Konstandinos P. Kavafis, “La ciutat” (abans de 1911). 
 



16. 

Se sent el so llunyà, monòton, d’un tractor 
com un remolcador que passa entre la boira. 
La paraula pagès són camps entre ningú, 

amb els sacs buits de plàstic dels adobs 
com voltors abatuts vora els sembrats. 
Marges de pedra en sec, l’ordre dels camps, 

aquestes últimes ruïnes clàssiques, 
l’acròpolis deserta del conreu. 
 

Joan Margarit, “Llum de vi blanc” (s/d). 
 

17. 
La rel de l’arbre no sap 
que jo li estimo les branques 

perquè fan ombra a l’estiu, 
i l’hivern, al foc escalfen; 

perquè puc collir‐hi flors 
i quan té fruita, menjar‐ne. 
I no li prenc res de franc! 

que quan està assedegada 
i els núvols passen de llarg, 
sóc l’amic que li dóna aigua. 
 

Joana Raspall, “La rel” (1998). 

 
18. 
COR DE FADES: 
 

Dels vells jardins del món 

som la veu cadenciosa, 
som l’eco d’altres temps 
plorant on tot reposa. 

[...] 
Som les fades resant 

al fons dels arbres foscos, 
la llegenda contant 
que ens expliquen als boscos. 

Jardins abandonats, 
serviu‐vos de guarida, 
que enlloc del món gaudim 

tan dolça poesia. 
 

Santiago Rusiñol, El jardí abandonat: 
Quadro poemàtic en un acte (1900). 

 

19. 
Vaig  fugir  als  boscos  perquè  desitjava  viure  amb  un  únic 
propòsit: fer front, només, als fets essencials de la vida, i veure 

si era capaç d’aprendre tot allò que m’havia d’ensenyar. No 
volia descobrir, a l’hora de la mort, que ni tan sols no havia 

viscut. No desitjava viure res que no fos vida –m’agrada tant, 
la vida...–, ni practicar la resignació, tret que fos absolutament 
necessari. 
 

Henry David Thoreau, Walden, o la vida als boscos (1854). 

 

20. 

La Mila quedà ullpresa de tanta hermosura. A ella, la filla de 
la gran planúria, magra per falla de braços, d’aigua i d’adob, 
li semblà que no podia ésser veritable, sinó que la veia per 

virtut d’un miratge fantasiós, aquella altra planúria petiteta 
que,  enclosa  entremig  d’un  turó  ple  de  cases  i  d’unes 
muntanyes de pedra crua i erma, tenia tan fecunda i riallera 

vida. Ni un pam de lloc vagatiu, ni una mala herba xuclant‐se 
els sucs del terrer! Tot conreuat, tot girat de sota a sobre per 
l’aixada o per la fanga, tot amanyagat i servit a tall de senyor, 

tot fruitant superbament, amb una gran lliberalitat d’amor i 
de bona volença!  
 

Víctor Català (Caterina Albert), Solitud (1905). 
 

21. 
Sols  dues  coses m’han  fet mala  impressió  d’ençà  que  sóc 

casada, i totes dues d’avui: la boira d’aquesta terra, una boira 
humida que  sol venir  cada vespre  i  cobreix  tot el Pla buit 
mesos  de  l’any,  l’altra  ha  estat  la  rebuda  que m’ha  fet  la 

germana d’en Tomàs. Té quaranta anys, però és com si en 
tingués quatre‐cents.  
 

Miquel Llor, Laura a la ciutat dels Sants (1931). 
 

22. 
Sigues com la tempesta propícia 
  que em mena sempre endavant 

i que m’inflarà encara la vela 
  quan tu ja siguis lluny. 
 

Henry David Thoreau, “El meu amor ha d’ésser lliure...” 
(1842). 

 
23. 

El lector –el lector pacient, que va seguint i espera i al qual 
hem al∙ludit abans amb innegable simpatia– voldrà trobar en 
la present  addenda més detalls  sobre  el  fenomen marítim 

d’aigües en moviment circular. La qüestió és delicada, perquè 
la  ciència  (sobretot  en  front  de  l’art)  és  molt  sovint 
provisional. 

  [...] 
  El mar és com és, un gran amic enigmàtic de caràcter 
desigual. Moltes de les seves coses, no és necessari entendre‐

les. 
 

Pere Calders, Ronda naval sota la boira (1966).  
 
24. 

Sota el  sol vermell,  l’oceà estava més negre que mai. Una 
broma  escarlata  velava  l’horitzó.  L’aire,  excepcionalment 

pesat, semblava anunciar un d’aquells terribles huracans que 
es desencadenaven dues o tres vegades a l’any en el planeta, 
l’únic habitant del qual –és possible suposar‐ho– governava el 

clima i ordenava les tempestes. 
 

Stanisław Lem, Solaris (1961). 
 

   



25. 

[...] vaig parar a llegir un cartell adossat a uns eucaliptus: 
 

Lloc sagrat reservat per al Somni de la Injalka (eruga). 

Es prohibeix l’entrada de vehicles. 
Multa per danys; 2.000 dòlars. 

 

No hi havia molt més per veure, almenys per a un 
home blanc [...]. 
 

Bruce Chatwin, Les traces de la cançó (1987). 

 
26. 
L’espina de la rosa 

s’engrandeix dins del teu front de neu: 
 

proa que solca 
la mà xifrada dels estels, 
i ateny allò que alena 

i obre a contrapèl! 
 

Maria Josep Balsach, “El rinoceront” (1990). 
 
 

27. 
Sents el paisatge com a experiència? I 

vols participar en aquesta exposició? 
És  molt  senzill:  etiqueta  amb  el 
hashtag #paisatgecomaexperiencia els 

teus paisatges preferits  a  Instagram. 
Recorda que poden ser d’on vulguis! 
 

 
28. 

L’art superior es mou en una altra esfera. No és fantàstic ni 
real: és verdader. Ell vol donar‐nos l’essència de les coses, fuig 
de lo accidental, de l’apariència: ell cerca la veritat, realitza la 

síntesi.  I així ens dóna, en un  tot proporcionat a  la nostra 
capacitat,  l’ordre de les coses. 

 

Joaquim Torres‐Garcia, “De la fantasia i el realisme” (1913). 
 

29. 
Entre moltes altres virtuts, Chuang‐Tzu tenia el do del dibuix. 
El rei li va demanar que dibuixés un cranc. Chuang‐Tzu li va 

dir que necessitava cinc anys i una casa amb dotze criats. Al 
cap  de  cinc  anys  encara  no  havia  començat  el  dibuix. 

«Necessito cinc anys més», va dir Chuang‐Tzu. El rei els hi va 
concedir. quan els deu anys s’acabaven, Chuang‐Tzu va agafar 
el pinzell  i en un  instant, amb un sol gest, va dibuixar un 

cranc, el cranc més perfecte que s’havia vist mai. 
 

Italo Calvino, Lliçons americanes (1988).

30. 

Des  de  la  deliciosa  anècdota  i  possiblement  l’origen  del 
trajecte artístic que en Josep Beulas (1921) relata emocionat: 
un dia d’estiu de 1937, quan l’eximi pintor Joaquim Mir prenia 

les  aigües  al  Balneari  Termes  Orion,  un  xicot  es  queda 
petrificat per la soltesa amb el pinzell d’un avi pintor prop de 
la  riera;  l’adolescent  no  gosa  ni  respirar.  Després  de  la 

jornada, o quan Mir considera que dóna per acabada la tasca 
diària, aprofita les restes de la pintura i confegeix, en un parell 
de minuts i damunt d’una tapa de caixa d’havans, un ràpid 

però precís quadre de la riera de Santa Coloma. En acabat, el 
signa i el regala al jove, que no ha deixat d’ullar‐lo meravellat. 
 

Sebastià Goday Cuixart, “Beulas. Trajecte i escenaris” (2012). 
 

31. 
Dos camins divergien davant d’un bosc groguenc 

i, malauradament, no els podia seguir tots dos alhora  
i ser un sol viatger; vaig aturar‐me llargament 
i en vaig mirar un, tan enllà com vaig poder, 

fins al lloc on s’esmunyia dins la terra; 
 

després vaig mirar l’altre, semblantment bonic, 
i vaig trobar‐hi un atractiu millor, 
perquè era tot ple d’herba i volia ser fressat; 

bé que, de fet, el mateix nombre de petges, 
si fa no fa, havia seguit tot dos camins, 
 

i tots dos aquell matí eren igualment 
coberts de fulles no ennegrides de cap pas. 

Em vaig reservar el primer per a un altre dia, 
però sabent que els camins sempre duen a nous camins, 
vaig dubtar que mai hi tornés. 
 

Ho explicaré amb un sospir 

d’aquí a molts i molts segles: 
dos camins divergien davant d’un bosc, i jo... 
jo vaig triar el menys batut, 

i fou aquesta la diferència que em calia. 
 

Robert Lee Frost, “El camí rebutjat” (1916). 
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