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La crisi en què estem immer-
sos des de fa ben bé cinc anys 
ha tingut efectes interns 
devastadors. Milers de per-
sones han quedat a l’atur, 
moltes empreses han hagut 
de tancar per falta de viabili-
tat, algunes persones no han 
pogut afrontar el deute que 
tenien amb entitats bancàri-
es que els havien entabanat 
i que ara els volen fer fora 
dels seus habitatges, els sous 
s’han reduït per gairebé tot-
hom, les retallades en serveis 
públics han estat sagnants...

I evidentment, el mercat 
de treball se n’ha ressentit 
de forma molt intensa. Molta 
gent a l’atur i sense perspec-
tives de trobar feina i molts 
joves que no troben la mane-
ra de començar-se a introduir 
en la roda laboral han optat 
per provar sort a l’estranger, 
principalment a altres països 

d’Europa que, almenys fins 
ara, no han quedat tan tocats 
per la crisi i encara tenen una 
nodrida oferta laboral molt 
llaminera. Les xifres són 
prou eloqüents: a Granollers, 
l’any 2009, hi havia 683 per-
sones que residien a l’estran-
ger. Ara, cinc anys després, 
són 1249, gairebé el doble. 

I resseguint la llista de resi-
dents a l’estranger poble per 
poble de la comarca, sempre 
es marca la mateixa tònica. 

Aquest èxode, majorità-
riament entre la població 
jove, cap a l’estranger serà 
una sortida momentània per 
a aquestes persones, però el 
país hi haurà perdut. Ho diu 

a la pàgina 8 del diari d’avui 
Jordi Salayet, director de la 
Fundació universitària Martí 
l’Humà: “és una pèrdua de 
talent que afectarà el futur a 
curt termini”.

Des del país s’ha fet mol-
ta inversió que hem pagat 
entre tots per formar joves 
ben qualificats que ara han 
de buscar-se la vida a fora, 
lluny de casa seva. I seran 
aquests altres països els que 
se’n beneficiaran. En defini-
tiva, que de poc haurà servit 
tot plegat. I aquesta situació 
necessita un canvi que no 
acaba d’arribar.

La fugida de joves 
amb talent

‘Dark Vales’, llegir per viure
Resulta sensacional la història aquesta de la traducció a l’anglès 
del gran clàssic del modernisme català que és la novel·la Els sots 
feréstecs, de Raimon Casellas, que ara també es pot llegir sota 
el títol de Dark Vales (Les valls fosques), editat per Dedalus. Que 
la pintora del Figaró Eva Bosch, resident a Anglaterra des de fa 
més de 40 anys, s’hagi il·lusionat i entossudit a promoure l’edi-
ció anglesa d’aquesta obra cèlebre, que transcorre per escena-
ris del seu poble natal –Montmany i els cingles de Bertí– de fa 
més d’un segle (el 1901) és una quimera feta realitat, carregada 
d’amor a la literatura i d’orgull dels propis orígens. Ha estat 
una empresa llarga i pacient, digna de tots els elogis, que certa-
ment aconsegueix fer d’aquest clàssic català 
una obra universal. I a més compta amb una 
traducció de luxe, del professor Alan Yates, 
l’anglès que millor coneix la llengua i la lite-
ratura catalanes –en col·laboració amb l’Eva 
Bosch–, que ha resultat clau per poder tra-
duir com cal el català arcaic que gasten uns 
personatges sorruts i esquius, enmig d’un 
paisatge inhòspit, feréstec.

Certament, la traducció és també un 
merescut reconeixement pòstum al mal-
aurat professor Jordi Castellanos, de 
Tagamanent, que va ser el gran especialista 
de l’obra de Raimon Casellas. I Eva Bosch ja 
ha iniciat els contactes perquè Els sots ferés-
tecs es tradueixi a l’holandès i tot.

El cas és que llegir –tant si és en anglès, 
com en català, castellà, holandès...– sempre 
és un gran què, que ajuda a viure. Perquè 
llegir permet endinsar-se i viure moltes 
altres vides i experiències que les pròpies, 
com defensava l’Albert Forns al seu pregó 

d’aquest Sant Jordi a Granollers. Aquest i altres arguments els 
desgrana molt bé un llibre ben oportú, amb un títol que ja és 
tota una definició de principis: Llegir per viure (Ed. Alpina), 
acabat d’editar. Es tracta del recull dels deu pregons que dife-
rents escriptors han fet per la festa del llibre granollerina, des 
de l’inicial de Màrius Serra, de l’any 2004, fins al de l’Albert 
Forns, d’enguany. Entremig, un aplec de noms de les lletres 
vallesanes i catalanes: Francesc Delgado, Enric Casasses, 
Isabel Clara Simó, Emili Teixidor, Najat El Hachmi, Eulàlia 
Canal, Miquel Desclot, Jordi Julià i Núria Albó. Això, doncs: 
llegir per viure.
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La traducció a 
l’anglès de ‘Els 
sots feréstecs’ 
és una quimera 
feta realitat, 
carregada d’amor 
a la literatura i 
d’orgull dels propis 
orígens. Ha estat 
una empresa 
llarga i pacient, 
que aconsegueix 
fer d’aquest clàssic 
català una obra 
universal 

el BlOC
GIRONA 34 Josep Mas

Director d’EL 9 NOU
direccio@gra.el9nou.com

Feréstecs, Foscos, indòmits...

Aquestes darreres setmanes, la novel·la Els sots 
feréstecs ha estat notícia en aquest diari. No és que 
s’hagi fet cap nova aportació a l’estudi d’aquesta 
obra magna de Raimon Casellas més enllà de la que 
ja havia fet el catedràtic de literatura catalana Jordi 
Castellanos, mort l’any 2012, que en la seva intensa 
vida professional va restituir Casellas i la seva obra 
al lloc important que ara té en la història de la lite-
ratura del país.

La primera novel·la modernista, ambientada en 
els paratges de Montmany, i amb Puiggraciós i 
l’església de Sant Pau de Montmany com a punts 
antagònics, ha estat notícia perquè en poc temps 
se n’han fet dues traduccions. Una a l’anglès, feta 
pel professor Alan Yates, l’anglès que més coneix 
l’obra de Casellas, i que amb el títol Dark Vales 
–Les valls fosques– permetrà que lectors de tot el 
món s’acostin a aquesta gran obra literària del país. 
L’altra traducció ha estat al castellà. Amb el títol 

de Las cañadas indómitas, l’editorial Funambulis-
ta aproximarà la literatura de Casellas, els perso-
natges i els paratges de Montmany a uns altres lec-
tors. De manera que entre la traducció a l’anglès 
d’Alan Yates i la del castellà –feta per Isabel Lacruz 
i Antonio Morales– ara es pot dir que la novel·la de 

Raimon Casellas s’ha fet universal.
Però més enllà de la novel·la, hi ha una rea-

litat preocupant: els seus paratges reals. Els sots 
feréstecs, les dark vales o les cañadas indómitas 
continuen sent si fa no fa com eren l’any 1901 
quan Casellas va publicar la novel·la: feréstecs, 
foscos i indòmits... Afortunadament, el santua-
ri de Puiggraciós, el cau de la Roda-Soques de la 
novel·la, s’ha escapat de la degradació, però l’altre 
punt d’atenció del llibre, l’església de Sant Pau de 
Montmany, des d’on les forces del bé encapçala-
des per mossèn Llàtzer pretenien regenerar la gent 
d’aquelles contrades, presenta a hores d’ara –i des 
de fa molt anys– un aspecte lamentable. L’ermita 
amenaça ruïna i l’escletxa de la façana cada vega-
da es fa més gran. Els especialistes diuen que no 
trigarà gaire temps a enfonsar-se del tot. I alesho-
res s’haurà perdut un patrimoni paisatgístic molt 
important, però, sobretot, l’escenari principal de la 
novel·la que, amb les dues traduccions esmentades, 
s’està fent universal.

Presentació de la traducció d’Els sots feréstecs a l’anglès, a Figaró


