MANEL.PASTORD'ALBERA
< El vellpastorManel alsnorantaanls moria,
del Neubsventejdell tot ho coneixia,
el reclnn del colamfugitiu sempreenllù,
Ia virtut dela plsntq i l'hora dinsel dia,
elssenderols
delesetmitesd'Empordà)ù
Si els poeteshun celebratsovint la imatgcdel pastor,des da los
primeresmanifestacions
literÀriescom les Bucùliqucsde Virgili i la
bucôlicatradicional,quasiM semprchân conrcatel aemade maneragenetal,
com per respectar
I'anonimatd'un ésserhumil i secretque la comunidamb
la natuÉcondemnâ
s fondre'seternament
ambcllâ,En ManelCoste,paslor
d'Albera,tal com en testimoniogcn
els versosdel poetÂnord catalàJosep
Sebastià
Pons,semblahaverescapata Ia regla,alme[ysdumntel dane(teq
dela sevallargavida.
Nascutel25 de desembre
dc 1822a SantMatti d'Albera,en Manel
no va anarmai a escola.Tot el que sabiaho va aprendrepels pendissos
escùpâtsdel pic Smt Cristauo pelsrostosdel puig Neuldsi del coll Forcot
on anavaa engegarel ramat,Unescondic,ons
de vidâ diftcilsper un nende
pocsanys li hauriedhâgutde fer avorir l'ofici, i portarlo més tard â
abandonarlâ muntanyacom ho vân fer pels volts dels anys 1850molts
masoversde I'Albera, {tlels per Ia indûstda taperai la del lledoner que es
desenvolupaven
en els poblcsdel peu de mont el Portûs,La Rocai SuredaAns al contÉri, semblaque desde molt jove el nostrepastoretva decidir de
consâgff-sea guardarel bestiarmentreesmântingués
ennombresuficient.
I aixl va passarels anys,Per les sinuoses
senderes
de la fajosai els
pedreguers
de les carcres,rebuscantles magresprâderesnaturalsde les
alturcs on ârribava a trcnc d'âlba, quan uD sol envermellit per les boires
matinalseixia del Mediterrâni, fins que la llum violàcia del crepuscleque
pujavade la vall l'obligués a cmprerdreel cami del mas.
Durantaquellespenosespereginâcionsi 1lârgues
estadespels
pasque$on deixavavigilar les oveliespelsseusgo$sosd'atura,en Manel
observâvâ,escoltava,descobriai meditava,i el seu amor per la natura
s'ânavaenfo int. Entre la majoria dels pastors,tanmateix,la vidâ es
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concretacn ia constucci6d'algunapùct de pedrasecaper a protegir-se
de
la Tmmuntâna,
o en qualsevoltipus de realitzacidulili!Ària.En el nostre
pastorel sentitpràctics'associava
ambla sensibilitât
aixi com ambun gran
senlildtistic, i lanl mésque treslk)csde la serralada
li tenienel cor robâ!.
Tot primer,molt naluralment,
el cim del puig Neul6s,senyori punt
culminalt de I'Alber4 ais pcusdcl quâl en esplèndidpânommas'esdn la
plânârossellonesa
desdel mar fins a la Corbcrai âl Canigd,i al Sudtot I'ak
Empordà,dela CostaBmvâlins al Basliegoda.
Els seusahes indretspredilcctes
crenels boscosdel coll de l'Ullût,
on lna font geladacanlavaa la sordacntresalzesi saùcs,i un lloc del cènec
del coll Forcatpropdelcamide Requesens,
on unaûlffadeuesperdiÂ€nmig
dc les romeguercs.
En Mancl vâ decidirde donâr-losa tostresun mârcque
perells.
1bsdignedc la sevabellcsaaixf comdel'amorquesenxja
De bon primer,els anys1862i 1863,va dedicarels seuslleures
arrcglanlla font del côrrccdcl coll Forcat.La va capt:r,va esculpirunapica
cn unÂgran llosade 8rÂnili unesrltres pcr a servirde laulÂi de seicnts.
Aixè fet, li enrarcnganesdc gravûrel seunom amb algunsaltresescrits
com < Aqui hi fa de bon eslarpcr menjarbeurei fumarr, o bé < Assenteuvos aqui qùe la pujâdacansa> en les penycsque vorejâvenI'indrel. En
Manel,perôno sabiani llegir ni escdurei va hâverde sol.licilarel mestre
d'cscolâde Sârt Joand'Albcrâper lraçarles llelresen el paperqueservide
model.El mestre,bo i parlantcatalà,no l'escriviai la sevaignorànciade
I'o(togrâfiacatalanaens ha vâlgut âquellsescritsamb fonèticafrancesa,
alhorâfantasistes
i corprcnedors.
L'endcgamentde la nomenadades de
pastor
llavofi Font d'en Manel,el
el realitzàen plenâforça,cap â la
qunfantena,
les demésdatesgravadeseù altl€sllocssdnposteliorsâ 1885,
quan el pastorja hâvia passâtels seixântaanys.A partir de llavors ics
reulitzacioûs
potscrperquèen Manels'ha adonatque el temps
s'âcceleren,
va fugint,i quehad'enllestirlâ feinaabânsde marxârd'aquestmôn.Potser
tâmbéperquèI'home, tot i ser profundaûentcreient,pensavaâmb cert
paganisme
pfmitiu queel seunomgravâten unsllocslanestimatsajudaria
el seuesperita ret{obar-los
desprésde la mort. Potseren fi perquèamb la
qùc hâviacomençtt,el bestiarerâmenysnombrds
dâvallada
de la ramaderia
i li deixavamésinstantsde lleure...
Una vegâdaanegladale Fon!d'en Ma[el, el pastores dedicàa lâ del
coll de I'Ullal, repetintgairebéfil per randael que havia realitzata lâ
precedent:pica"taulai seientsde granit,escritsa drctai a esquerra,
âmb
duesnovetats: unalras€en francès< ici les douaDiers
rouventsouventce
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qu'ils cherch€nt>, que evocala imprescindiblepresènciade duanersi
contrabândistespels encontoms,i el fet que tot âlli és a més gran escala.
Sabemque va pagarvuit homesper tal de transportar
lâ granpedrade la
tauladescoberta
en la muntanyade Sureda.A aquellamagûificadeu li va
donarel nomdeReinade lesFonts.
Menfiestant,no haviâ abandonatla idead'edilicar al cim del Neul6s.
la sevamuntanyasâgrada,una gran toÛed'esqùistque va alçar fins als cinc
melresi que fou nomenîdatorre d'en Manel,Lenolme caim que s'aixeca
avui al cim del Neul6s,no té res a veureamb la primeratorre que era
piramidal,ambles inscipcionsqueâvuidia estrobenal peudel caim,i una
escalaexteriorque permetiâpujar sobreuna platatbrmarodonâcoronant
I'edifici. Aquestes va construiramb les pedresde quânun llamp va ensoûar
la tonè a pdncipis del segleXX durantuna tempestat,Uacabamentde
I'obrÀ és de 1886,quân en Manel tenia seixantaanys,pelù encaraens
quedatota unî sèriedê gravatsdatatsa la plaçade SântMarti demostrant
que la vellesaûo va inlcûompreI'obra del pastor L rlltima datagravado
arDbel seù nom prcp de la clcu de la plaçâés 1908,en Mânel tenia llavors
witantâ setanys! En la mâjoriâde les gransllosesâpareixun gmvatestrany
repr€sentant
un petit cercleperilongatper una menade cordill, com si fo$
una medallupcnjadaâ unacadenâ,
quevs donarlloc â molteshipôtesis,Ds
fet, semblaqueen Mancl representés
la Medallâd'Or del Vell Servidorque
li va aaorgarI'estatfrancèsi que, amb molta satisfaccid,va rebrede les
mats del sub-prefecte,o potseruna alûa de les medallesconcedidesper la
SocietatÀgrfcolai CiendficâdelsPirineusOrientals,per tal d'agrairli les
sevescreacions.
Recorddrem
tambéque moltsdels arbresque encârû
proporcionen
unaombrabenvingudâ
â I'estiuentornde lesduesfonts,entre
quals
els
dos sequoies
eûormesi ûnicsa les Alberes,un I la vorade cadâ
font, foren plantats per en Manel que els va pagaramb els seuspropis
diners.
Amânt do la naturalesâi escultor,en Mânêl era trmbé poeta,perè
d'ell nomésensha anibatun sol poemaque algûli va copiar.Es tractâde
l'Aulenda de SantMarti, el diàleg entreel pastoi i l]na orereta que ernprèn
el viatge versuns pai3osméscalen6. En Manel teniasetântacinc arys quan
el va ctear,Els seusvclsos senzillsdeixentra$puar,amb una glan
sensibilitat,l'amor de la natuia,la ingenuitâti la fe del personatge.Un
personatge
que es proclamaâmic de totesles bèsties< estimototesles
bèsti€s,
elsocells,eismoltons,elsaniells,elscâns,elsgats,elsesquirols
i els
ducs...>, orgullds de les sevesrealitzacions< He vist tos treballs, boscos,
fonts, torres,reparos.Tot aixô me vâ encantff, te vinc a felicitar... > i en fi
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ingènuâment
conve[çutqueIa sevaIe i e]sseusfeballs serunrecompensats
per Déu, câr I'orenetali prcmet abaûsde marxard'intercodirprcp de (
No6trêSenyorperquèli dongùiuna vida llatrgai a sâ mon el rebi d cel >.
En efect€,tûl com li haviapromèsl'oc€ll, en Manelva viureencua
molts ânysi v4 presenciar,
amb grân alegrial'oberturad€ la forestalque
telligavâ Sant Martl al coll de I'Ullat. A més a més, altra satisfacciô,
aquellacarreterapermetiaa la geût de pujar lins al coll per veureles seve,s
obrcs.Quanera present,el nostrepastorno perdiaI'ocasi6de compartir
amb els visiladorsel seuconeixement
del terme,del cântdels ocellsque
imitavaperfectam€nt,
no deixontescapârl'ocasi6d'alliçonorlossobreêl
respectede la nâtura.Sovint, en lt sevaexaltacides despediaamb una ftase
p.cmodtôria : <Quanen Manel morhà,la muntanyaplo.arà ! )
quanla mort cl va venirr buscarals norûntaanys,un4
Efectivament,
violenta tempestatde neu es va abatresoble l'Albera, mcntre un vent
desencadenat
coûia pels pendissosde la setra.La muntrnya plo1ava.
Ploêva a la vegadael 6eupastori el seuamant,i cridava el s€u desconsol
enfteels arbresdespullats,
testimonismutsd'uDavida plenâi d'un destl
exccpcional.
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