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“Ja fa anys que no m’agrado. Em faig nosa. Tot em fa nosa
començant pels cabells i acabant pels peus… i per aquesta
taca del front. M’agradaria més ser una planta de les que

broten i broten sense saber que viuen. Elles saben que 
 viuen i saben cap a quina banda han de tirar per tenir

més llum i més sol. Les que necessiten ombra, cap a
l’ombra. I les llavors sempre van a plantar-se on s’han de

plantar. Mai una planta de muntanya no es plantarà en un
jardí. I si els homes la porten al jardí s’hi mor de tristesa.”

Quanta, quanta guerra...

"L’arbre que domina el jardí, tot i que n’hagin abatudes
unes quantes per fer lloc als altres arbres, és l’alzina. Arbre
de gran monotonia però de gran seguretat. Sense malura,
de fulla perenne, resistent a totes les envestides dels vents,
que brota segur, que es protegeix la soca amb un gruix de
suro actualment poc cobejat pels tapers, però que dóna a
l’arbre l’abrigall que necessita i que li permet amb molta

parsimònia, això sí, de fer-se centenari."

Viatge al poble de la por



“Sense donar-me temps de contestar-li em va dir que
l’ermita era més amunt, a dalt del bosc d’alzines, darrera

d’una espessor de cirerers d’arboç i de brucs.”

Quanta, quanta guerra…



“Una olivera de tres branques, signe de pau, senyoreja a l’entrada al
costat de tres xiprers signe de bon acolliment. S’hi acumulen una

dotzena d’àlbers de fulla gronxadissa tota de plata a la banda de
sota, mitja otzena d’arços, un castanyer bord, dos avets, tres pins
que aombren migradament la barbacoa, dotze cirerers del Japó 

 que floreixen espès i rosa, i com a arbres fruiters plantats
generalment al darres.” 

Viatge al poble de la por



"Fins que el camí es va eixamplar per desembocar en una placeta
voltada per una barana de ferro. La vall que des d’allà es veia era
una estesa de terra apedaçada de colors que morien al peu de la

muntanya arbrada. .../... Darrera meu el capvespre fabricava els seus
castells vermells i grisos sota d’un núvol rodó com una medalla d’or”. 

Quanta, quanta guerra...



"Amb una mà damunt de la pedra mil�lenària per veure si podia
copsar-ne la influència màgica dels corrents tel�lúrics i dels corrents

aeris, vaig evocar les pedres blaves de Stonehenge, tanta pedra
misteriosament traslladada de lloc per convertir-la en monument

megalític”. 
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I quina llum! Com ens hi va
acompanyar marcant el temps i
deixant pas, amb tots els matisos
d'un sol que s'ajup poc a poc, però
que encara hi és, al just moment
de la foscor necessària, només
habitada per ombres d'alzines
aixecades damunt nostra, i per
una  lluna en prim arc  radiant,
conjurant amb astres i planetes
secrets espirituals dels nostres

ancestres....
Màgica la tarda, enigmàtic

vespre. Només vosaltres, les arrels
d'un preciós present.

Imma Prats



"Que m’enterrin on em mori. Tant me fa. El panteó de la família, el
nínxol de la família… la cova dels esquelets… quina misèria, que petit,
tot… I la mort amb la seva infinita grandesa et para el cor i et dóna a

la terra, sigui d’on sigui. Sense panteó, i sense nínxol, sense estela
i sense làpida, sense el crisantem, sense la dàlia, sense el lliri

morat, ni la llàgrima salada. No vull crisantems, no vull dàlies, no vull
lliris de cap color. O bé ser crisantem, dàlia i lliri jo, o bé ser estrella,

jo. Si l’ànima va pel cel, perduda, la vull entre estrelles, arrapada
a la lluna com un gat rabiós”. 
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