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Modest Prats ha exercit el seu 
mestratge a través de la paraula, 
de la intimitat d’una classe o d’u-
na conversa, a través dels viatges 
amb els amics. La seva saviesa, no 
circumscrita només al camp de la 
filologia, s’ha estès benèfica sobre 
unes quantes generacions d’alum-
nes, de coneguts i saludats, de ciu-
tadans que han augmentat el pòsit 
del coneixement de manera nota-
ble després d’haver escoltat en 
Modest. Sempre ha arrossegat, qui 
fou rector de Medinyà i del Mer-
cadal de Girona, la fama de l’eru-
dit, de l’escriptor que ha publicat 
poc. Hi ha un volum de referèn-
cia, la seva imprescindible Història 
de la llengua catalana, juntament 
amb en Pep Nadal, uns quants 
treballs sobre figures destacades 
del nostre pensament i les nostres 
lletres, com Baldiri Reixach i Ver-
daguer, i la seva aportació al de-
bat sobre el català a El futur de la 
llengua catalana. La resta, articles 
esparsos, pròlegs, epílegs, col·labo-
racions, textos publicats aquí i 
allà. En aquests últims anys, però, 
bona part d’aquesta obra diluïda 
en el magma de la seva personali-
tat s’ha aplegat en dos volums ex-
cepcionals: Engrunes i retalls, que 
recull aportacions sobre llengua i 
literatura, i Homílies de Medinyà, 
una antiga dèria de Xavier Folch 
que ens mostra el vessant que en 
podríem dir més religiós del 
mossèn que ha estat una de les 
personalitats més contundents de 
la cultura d’aquest país. 
  Dir que aquest llibre és religiós, 
però, tot i ser cert, no deixa de ser 
una aproximació. No solament 
perquè inclou (per fi en format 
convencional) un text apassionat i 
apassionant d’en Modest, l’únic 
que podríem anomenar de ficció, 

sobre l’influx de la lletra escrita, 
sinó perquè també acumula un 
dietari del tot excepcional: una 
breu llambregada sobre el seu 
poble i la seva gent al llarg del 
mes de gener (i fins a la Candele-
ra) de l’any 1980. Planià però amb 
un estil ben propi i suggerent, 
Prats descriu paisatges i actituds i 
fa un retrat del país d’una època 
que només té un defecte per als 
lectors amatents: és (massa) curt. 
Però encara més. El llibre no és 
religiós, en el sentit que parli de 

l’Església, tot i que ho fa a basta-
ment, amb actituds que encara 
ara són revolucionàries, militants, 
implicades amb el progrés de la 
societat. El llibre és més que això. 
Fins i tot en els apunts més ecle-
sials (o en els de caire social, com 
moltes homílies i sermons fets en 
moments històrics francament 
difícils), destaca per la calidesa, la 
sobrietat i la contundència de la 
prosa, més enllà del contingut. I, 

de manera especial, i per això la 
destaquem, en una oració escrita 
poc abans d’ordenar-se capellà, 
ara fa més de cinquanta anys. 
“Oració de les mans”, d’arrels 
franciscanes i amb tonalitats de 
l’espiritualitat francesa de post-
guerra, és una veritable construc-
ció poètica, una combinació de 
l’ofrena i la metàfora. Una exten-
sió de la personalitat de qui escriu 
a partir de les imatges que recrea 
a partir dels dos principals ins-
truments de l’home, les mans (la 

història) que van ser el llegat vital 
i dramàtic del pare i la mare i que 
ara “aspres, quadrades, brutes de 
tantes coses” s’esmerçaran a be-
neir. 
Qualsevol lector es pot acostar a 
un text així, a un llibre així. Hi 
trobarà benefici de l’esperit i 
també gaudi de la intel·ligència. I 
no és poca cosa, tot això.

Modest Prats, l’ofrena i la 
metàfora Josep Maria Fonalleras
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