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sonatge en un diàleg, o reprodueixen textualment paraules dites per algú, o 
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revistes, col·leccions de llibres, noms de pàgines web o blogs, etc. Quant a 
l’ús de les preposicions ‹per› i ‹pera›, especialment pel que fa a l’expressió 
de la causa i de la finalitat, en general assimilem ‹per› a la causa (o motiu) i 
‹pera› (escrit junt) a la finalitat, àdhuc davant d’infinitiu. L’aplec ‹pera 
que› introdueix una oració subordinada que indica el fi o l’objecte de l’acció 
expressada en la proposició principal («T’ho dic pera que li ho facis saber»).
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NOTA DE L’AUTOR

Quan  vaig  començar  a  es-
criure va haver-hi una perso-
na que em va animar a pre-
sentar-me a un concurs lite-
rari. Era el Premi Pirineu de 
narració  literària,  que  en 
aquell  temps  (això  va  ser 
l’any  2000)  es  celebrava  a 
Martinet de Cerdanya. Jo no 
tenia gaires esperances que el 
jurat  del  certamen  valorés 
positivament  el  meu treball, 

ja que era força inexpert en la disciplina que domina les 
frases i les paraules (i també la imaginació) per a formar 
històries apassionants. Malgrat tot, vaig rebre una grata 
sorpresa quan el jurat, després d’haver llegit el meu tre-
ball, el guardonava amb una menció especial. A partir d’a-
quell moment el Premi Pirineu de narració literària, que 
de Martinet va passar a celebrar-se a Organyà (llavors en-
cara el vaig sentir més proper), com a persona de munta-
nya aficionada a l’escriptura que sóc, em va representar un 
referent a tenir sempre en compte a l’hora de plasmar per 
escrit tot allò que el meu cap rumiava; sobretot perquè en 
les bases de la convocatòria es destacava que el jurat tin-
dria en especial consideració les obres l’acció de les quals 
transcorregués al Pirineu. Això m’anava com anell al dit 
per a escriure allò que em venia de gust. ~ En aquest tre-
ball he recollit aquell primer guardó; la narració guanya-

3



dora del certamen en la convocatòria de l’any 2005; així 
com els treballs de tres convocatòries més (2004, 2006 i 
2007), en que també vaig ser guardonat amb les respecti-
ves mencions especials del jurat.  
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jat  de donar voltes,  l’helicòpter va precipitar-se al  terra 
sense remei; l’estrèpit que va causar la topada és el soroll 
més  esgarrifós  que  he  sentit  mai.  «¿Teniu  ramat 
d’ovelles?», va preguntar el Gregori als de la casa, quan 
nosaltres encara no podíem ni respirar de l’estupor. Amb 
el rostre desencaixat i un gran esforç per poder dir parau-
la, li va respondre el seu cosí: «Sí; és més amunt, en aque-
lla direcció» Sense dir res més, el Gregori s’hi va encami-
nar. Em consta que ja no va baixar-ne mai més.  
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