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L’enigma de 
la portalada
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1150, mitjans del segle XII, 
l’Abat Pere Ramon con-
templa l’arc triomfal que 
corona la porta del mones-
tir de Santa Maria, el que 
no intueix és el misteri que 
s’hi amaga.
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La colla d’en Joan d’Hug, 
els escultors de la portala-
da formen part d’una antiga 
societat amb un vell secret. 
Quan mor un dels escultors 
la seva ànima s’integra a la 
pedra, s’amaga dins la pedra 
que esculpeixen convertint-
se en protectors.
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Quan temps fa que som aquí dins?

No ho sé. Des de que ens vam quedar sense ulls 
no sé calcular el temps. Abans veia què passava, 
ara estic a les fosques.



5

L’últim  record que tinc és de 1835 quan  uns soldats amb torxes s’acostaven 
cap al monestir i els monjos corrien d’un costat a l’altra.
Esperava que el guardià  ens desvetllés, però Manuel de Llisach no va arribar. 
(1).

I desprès es va fer la nit.

(1) Manuel de Llisach, un dels dos monjos morts en l’assalt i crema de l’abadia 
el mes d’agost de 1835, va morir sense temps per preparar al seu successor. El 
secret va morir amb la crema del monestir.
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Aleshores jo ja feia temps que no podia veure-hi.

La degradació de la portalada, a mida que va perdent la policromia i la 
definició de les formes, fa cecs els seus habitants, la crema del monestir 
n’accelerà el procés.
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Finals del segle XIX. 
Comença la reconstrucció del 
monestir. Als vilatans  no els 
hi fa res  que es torni a aixecar 
la carcassa de l’antic opressor,  
només són pedres, però la 
voluntat del poble no estava 
per recuperar l’esplendor del 
passat, com si recordés tots 
els segles d’enfrontament. 
L’essència residia en els pa-
pers i aquests acabarien per 
desaparèixer.
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Els papers impresos o manuscrits que s’havien sal-
vat de la crema, requisa o destrucció, durant anys 
van estar arraconats en l’abandó d’alguna golfa 
per entreteniment de les rates o per servir 
als botiguers com  embolcall a peixos i 
carns, com si el poble mantingués 
la voluntat d’esborrar qualse-
vol rastre de l’esplendor 
de l’antic cenobi.
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Sinó fos perquè  la voluntat d’un 
home, entestat a recuperar la 
memòria, va guanyar al temps.
Ordenant uns pergamins que ha-
via bescanviat amb en Climent, el 
peixater, abans que servissin per 
embolicar un parell d’arengades, 
trobà un fragment on es cita la  
consagració de la portalada. El 
pergamí malmès parlava d’una 
consagració, d’una advocació i 
acabava parlant d’una invocació 
que s’havia de cantar ...
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MCXLII..............hodie in anno domini 
mille centum quadraginta duo con-
sagrem hoc triumphales arcus, qui 
aperit ostia et genus corda in corpus 
Domini Nostri in spatium de monas-
terio dicata Domina Nostra memo-
ria invoquem
et quod intus vestri praesidio anima 
protectores                                 quod ut 
desvetllats per custos si monaste-
rium vocem ejus posuit pacem in gra-
vi periculo dicens invocatio "tempore 
festo veniet" 
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Que més o menys vol dir :
En nom de Déu suprem i Rei etern: en l’any de 
l’Encarnació de nostre Senyor Jesucrist 1142 després 
del mil·lenni                          avui consagrem aquest 
arc triomfal que obre les portes i mena les ànimes cap 
al cos de Nostre Senyor en l’espai sagrat del monestir 
dedicat a  Nostra Senyora i perquè consti invoquem
i que dins seu guarda l’ànima dels protectors
                             que podran ser desvetllats pel guar-
dià si el monestir veu posada la seva pau en greu perill  
entonant la invocació “l’hora el moment del festí és 
arribada”

I aquí acaba. Parla d’una  invocació però no diu quina, 
ni com, ni perquè, i sense context i tant  escapçada que 
no sap com classificar. La deixa de costat, de moment,  
esperant trobar més dades per donar-li sentit.
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L’any 2019, un tafaner amant dels misteris, repassant  un lligall de notarials des-
cobreix un tros de pergamí  solt,  de fet un  palimpsest,  que una vegada transcrit  
resulta ser una estranya invocació.
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Tu, qui ceteris in lapidem
animae artificem, quod exspectare tempus festo, 
in nomine Sanctae Matris excitare, 
tempus advenit sacrorum spatium nos dicunt. 
Relinquere tenebrosi specus, quod facit domum
lapis super cutem unguibus et dentibus exacuere debuit 
ut in hora festum est adventus. 

Vosaltres que descanseu dins la pedra
ànimes dels artífexs que espereu el moment del festí,
en nom de la Santa Mare desperteu,
que ha arribat l’hora que el sagrat espai us reclama.
Deixeu la fosca caverna que us fa de morada
esmoleu els ullals i les urpes i arrenqueu-vos la pell de pedra
que l’hora del festí és arribada.
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Tot plegat li recorda una antiga llegenda sobre protectors que 
ostentava una confraria d’escultors medievals que coneixien 
el secret de donar vida a les pedres,  de com desvetllar les 
bèsties que hi habiten.
Influenciat per la lectura de Lovecraft i el record d’Abdul Al-
hazred es llença de cap  a buscar invocacions per veure de 
fer-les casar, en aquest camí es creua amb la nota que descriu 
la consagració de la portalada.
Llegeix l’original i constata que és la mateixa grafia i hi veu 
una relació. En algun lloc del text, el fragment parla d’un 
misteri amagat a la portalada.
I a aquesta tasca es dedica entusiastament
Estudia la forma antiga de dir els sortilegis, els rituals més 
comuns, les dates més propicies.
Un cop entès, va voler posar en pràctica el seu pla.
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El que no sap és que necessita dir exactament fil per randa la invocació 
i amb la entonació adequada sinó corria el perill de quedar apressat dins 
la pedra i la seva ànima a vagar per sempre en la foscor.
Per això els Guardians instruïen a poc a poc i durant molt temps als seus 
successors perquè la fòrmula fos per-
fecte, i passar el testimoni només quan 
estaven convençuts de que ho feien 
perfectament bé. Això és el que quedà 
interromput amb la mort de  Manuel 
de Llisach, i el seu successor al anotar 
la invocació la deixà incomplerta.
Aconseguir la invocació tenia un perill, 
si faltava alguna paraula o l’entonació 
no era la correcta la pedra empresona-
va al guardià i aquest passava a un món 
fosc i tèrbol del que no  podia sortir.
I com Virgili amb Dant li faria de guia pels 6 nivells que estructuraven 
la pedra.
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I això és el que succeí, quedà atrapat dins la pedra. 
Allà Domenech de Balsareny l’acollí i li confessà que 
era el primer guardià atrapat, ja que al morir Manuel 
de Llisach no va poder acabar la seva instrucció i va 
haver d’escriure la 
invocació de memòria 
i el que és obvi, va co-
metre algun error.
Li mostrà el sis cer-
cles que de fet eren 
un trenca-cames de 
cubs.
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El primer cercle és el dels guar-
dians, els protectors del mones-
tir, els poderosos lleons de les 
visions  de Daniel esculpits a la 
portalada, la seva tasca era men-
jar-se l’ànima dels que gosessin 
pertorbar la pau del monestir. 
Per despertar-los, el guardià te-
nia que recitar la invocació que 
només ell sabia i que passava de 
guardià a guardià.
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Però ara, amb la façana malmesa, despintada, erosionada no són més que espec-
tres cecs i artrítics, que habiten aquest lloc  obscur, amb l’aire espès pels brams, 
frissant per ser cridats.
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El segon cercle és el dels que alguna vegada van atacar el monestir i que els 
guardians van capturar camí del seu destí final.  
En un racó asseguts al voltant d’una taula vella i corcada, hi ha un grup que 
juga a cartes.
- Aquests? Això no sembla pas tant terrible.
- No t’ho pensis, no en reconeixes cap? Mira te’ls presentaré.
En Domènech en veure que feia un pas enrere, com si temés un 
atac, segueix:
- No  pateixis no ens veuen ni ens senten, estan massa pendents 
de  la partida. D’esquerra a dreta trobes en Trucafort, un ca-
pitost cadell enfrontat al monestir. el segueixen dos  milicians 
dels que el van assaltar el 1835. El frare és un dels que va parti-
cipà en l’atemptat a l’abat Pedro Sancho i aquells menestrals són dels que van 
serrar les bigues del claustre ajudant a la seva ruïna final.
- Son set, a quin joc juguen?
El joc no té importància, no té regles, per ells és una repetició mecànica dels 
gestos,  jugar eternament una partida infinita que no poden guanyar ni perdre, 
són cecs.
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El tercer cercle inaugura els cercles dels pecats dels monjos: golafres, cobdicio-
sos, envejosos, fanàtics....
El primer o sigui el tercer és  el dels monjos golafres que envoltats de viandes 
no tenen mandíbules ni mans per agafar-les, cas que poguessin obrir la boca, 
aquesta és només un tub per expulsar vents fètids. L’embut dels golafres és pú-
trid, sacsejat per vents d’olor horrorosa.
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El quart és el dels monjos cobdiciosos i avaricio-
sos que converteixen en sorra tot el que toquen.
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El cinquè és el dels hipòcrites rigo-
ristes, que per amagar les seves debi-
litats es comporten com fanàtics in-
transigents, sempre turmentats pel  
seu enorme sentiment de culpa.
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I el sisè és el dels monjos envejosos, tots junts, envejant-se els uns als altres, 
passant d’envejar a ser envejats, de la pulsió del desig al recel de la pèrdua.
I així per sempre...
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- no hi ha molta gent aquí?
- són humans, que vols?
- I que hi ha més enllà ? què hi ha a l’altra banda del túnel que veiem al fons?
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- No ho sé, tots els que hi han aquí dins 
estan confinats al seu nivell mentre la 
portalada existeixi, L’únic que es pot 
moure sóc jo com a recompensa per ha-
ver estat un guardià, però  tinc prohibit 
acostar-me al fons del túnel.
- Puc intentar-ho, de fet no estic con-
demnat a  cap nivell i voltar per aquí 
sense cap finalitat esperant que un altre 
desgraciat s’equivoqui no és el que em 
fa més il·lusió.



28

- T’has perdut? La pregunta ressona dins el seu cap.
- No, jo busco que hi ha més enllà.
- Més enllà no hi ha res, o almenys res concret.
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- No ho veus, oi? O ho veus tot, que és igual. Tot és caos, 
és tot i res al mateix temps. No hi dalt ni  baix, ni lluny ni 
a prop. Et penses que flotes, que camines o que voles però 
no hi ha enlloc on anar. Has arribat al futur.
Dins la vida de la societat humana constantment s’ha plan-
tejat el conflicte entre la vertebració del sistema i la ten-
dència de l’univers al caos. Quan la ignorància ha triomfat 
sobre el coneixement, la cobdícia sobre la solidaritat, la 
misèria sobre la abundància, l’entropia s’ha fet sentir i el 
caos ha reclamat el seu lloc en el ordre universal.
Durant masses anys la societat va triar com a dirigents a 
cobdiciosos, corruptes i ignorants que van portar a la so-
cietat a la fam, les pandèmies, la guerra i al final a la ani-
quilació.
Torna enrere, ves al teu temps, allà potser encara hi ha es-
perança.
Però tu qui ets? Estic parlant sol? Aleshores qui em con-
testa?
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Cansat d’esperar una resposta, va girar cua i va tornar a entrar al túnel, allà va 
retrobar al seu guia.
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- Ara ja sé cap on has d’anar. Li va dir 
el seu guia.
T’has de dirigir a la portalada, el teu 
lloc és allà, ser part d’ella.
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