
 

 
 

 

Bonic, petit i eixerit  
així és el meu poble  
acollidor com cap més,  
voltat de turons i aigua  
té una plaça oberta als vents. 

 
Porxos vetustos,  
pedres i còdols de caire viu.  
Carrers estrets, i cases  
que  el vell temps engruna   
tot emmirallant--se amb la Muga. 
 

Ella neix a la frontera,  

D’on en baixa riallera  

en son encaix. 

Pubilla de la comarca,  

"que si té nom de dona  

com una gavatxa", 

no porta cap gota d'aigua  

que no hagi caigut 

en terres de parla catalana. 

 

Es un riu encantador 

on els verns, pins i alzinars  

tenen la seva raó. 

 

 

 



Paratge privilegiat, 

i no cal dir on esta situat.  

Diguent que és a 1’Alt Empordà 

 ja ningú s'ha d’estranyar. 

 

Els molins, 

com fantasmes d'un passat  

que molien ordi i blat. 

Talc, calç; i portland 

1 el ciment més ben pagat.  

També té centrals elèctriques  

D’aspecte molt senyorials. 

 

Des de ma casa a "l'Argila",  

veig el castell tot  altiu  

essent símbol de centúries. 

Ell vigila el seu entorn  

en fa de sentinella  

d'avui i de temps enc;a. 

 

De la muntanya  

dels "Tramons", 

com dos espectres ens miren. 

Les roques! de les  vuit  

i del migdia. 

 

El torrent de la “ Caula”  

ens extasia i meravella, 

dalt de la serra, cara al migdia 

 somrient ens mira. 

Saltirona manyagoia, engrescadora  

com la cua d'un cavall 



de vegades desbocat. 

 

I contemplant la cascada,  

cofoia  veiem  com  salta  

de la cinglera tan alta,  

relluenta com la plata,  

espumosa com el cava. 

 

Oh apoteosi, miracle de la natura¡ 

La llum s'hi filtra pels degotalls  

torrents de perles n'és l’aigua  pura,  

de pedreria que  arreu  fulgura  

regant feixes  1 rocalls. 

 

I mirant la pedra tosca,  

de les seves coves fosques  

i calcinals. 

ambles heures i falgueres 

que han anat fent  goteres  

i viaranys. 

 

També el pou del glaç ens parla,  

de temps  molt i  molt llunyans,  

de gent que tenia els afanys  

d'invernar glaç per l'estiu. 

D'on  en  tenien  prou motiu. 

 

Des de dalt del campanar,  

el rellotge va tocant 

el pas del temps imparable.  

"Cada hora que va passant  



ens apropa a la mortalla". 

L’església és ben bufona, 

Sant  Martí  n'és el patró  

De les restes de la romànica  

ja només en queda el record. 

Desaprensius !'enrunaren, 

perquè els hi feia destorb 

Del convent mil·lenari 

en resten dempeus les parets, 

els monjos que hi habitaren  

d’origen noble devien ser. 

Antics escrits han deixat  

testimoni d'un fèrtil passat. 

S'ha d'esmentar 1111hospital"  

Que segons m'han comentat 

estava instal·lat en el carrer Sanitat 

aquest nom ha perdurat 

després dels anys que han passat. 

També té una “Societat", centenària! que ha  

sigut el fruit, l'orgull i l'esforç de tot un poble, 

(a la qual cal conservar). 

Així és Les Escaules 

Què més es pot demanar? 
Dolors Baró i Delós 
Juliol/9




