
Benvolguts companys de la Societat Catalana de 
Gnomònica, enhorabona! Enhorabona per la feina 
que feu i per tot el que comporta que una publicació 
arribi al número 100. Tothom qui ha estat implicat 
en l’edició d’alguna revista sap la feinada que hi ha 
al darrere i, encara més, quan es tracta de la revista 
d’una entitat sense ànim de lucre i en la que tothom 
hi col·labora desinteressadament. Enhorabona i per 
molts anys!
A part de la feina que feu, també us he d’agrair que 
m’hàgiu ofert la possibilitat d’escriure-us aquestes 
ratlles, perquè per a mi és un plaer poder-ho fer. Sense 
ser-ne cap expert, el món dels rellotges de sol sem-
pre m’ha atret i m’ha encuriosit molt. Sóc d’aquelles 
persones que s’atura quan veu un rellotge de sol, per 
veure l’hora que marca i fixar-se en tots els detalls, 
com faig quan en algun cim m’hi trobo una rosa dels 
vents que m’ajuda a situar i orientar. Sempre he pen-
sat que una façana amb un rellotge de sol, per senzill 
que sigui, guanya molta entitat. La meva fascinació 
pel nostre patrimoni és manifesta, m’agrada voltar 
pel país i visitar tot tipus d’edificis i construccions, 
des d’una masia fins a una casa modernista o una bar-
raca de pedra seca, i m’amoïna quan no es té prou cura 
per preservar-lo. En aquest aspecte també em sap 
molt de greu quan veig rellotges malmesos i abando-
nats, tant de bo tothom pogués tenir la convicció i els 
recursos que calen per rehabilitar-los i conservar-los 
en bon estat.
Un dels detalls que més m’agraden de la majoria de 
rellotges, són les rajoles o els esgrafiats sobre els quals 
hi ha l’agulla, sovint amb la imatge d’un sol i un mis-
satge. Considero que encara que es tracti de frases 

molt curtes, per si soles són una bona mostra d’art i 
literatura. Sempre acostumen a ser lemes molt inspi-
radors, lliçons de vida que ens motiven a aprofitar el 
temps, un reflex de la saviesa popular que ens apor-
ten les dites. Em ve de gust transcriure’n algunes de 
les que tinc més present i que recordo:
-Tingues per costum aprofitar ma llum.
-Qui té sol, què més vol?
-Passen... passen les hores i no tornen més. -Les hores 
passen, les obres resten.

La força de les 
nostres idees 
la mesurarà el 
temps
MHP Quim Torra i Pla

La Busca de Paper 100  |  Hivern 202128



-Pels camins del cel el sol va fent via. Mira l’hora que 
és i aprofita el dia. -Jo sense sol i tu sense menjar, no 
podem anar.
-Jo sense sol i tu sense fe, els dos no valem res.
-Si vols fer res de bo, ves a l’hora com jo.
-Avui, demà i demà passat, no em veuràs mai aturat.
-Les hores clares del dia marco compassadament, de 
pressa les d’alegria i les tristes lentament.
-Hores de sol, hores de vida, feu-les fecundes com la 
terra humida.
-Quan el sol ha passat, la meva feina s’ha acabat.
També m’agrada comprovar que la majoria de rellot-
ges històrics, mantenen les frases en català, i això es 
especialment rellevant en indrets on l’ús social de la 
llengua ha estat pràcticament bandejat de tot arreu, 
com és el cas d’un rellotge de Vilafranca de Conflent 
que diu “Com més sol fa més bé escric”. També trobo 
‘curiós’ el rellotge que hi ha a l’edifici de Can Vila, dar-
rere l’Ajuntament de Palma, que al costat d’una calav-
era sentencia: ‘Cada hora fer (fereix), sa darrera mata’.
Un altre que també m’agrada, per la manera com juga 
amb la llengua, és el que damunt d’un pentagrama hi 
té les notes si, fa i sol, i continua amb un ‘Si fa sol... sóc 
un rei, si està núvol sóc ningú’, amb un joc de paraules 
a partir de les notes musicals, que no es pot traduir.
I la que més m’agrada, que és la que he volgut fer servir 
per titular aquest escrit, és la que hi ha al rellotge de 
sol del pati de les Magnòlies de l’edifici de la Generali-
tat a Girona: “La força de les nostres idees la mesurarà 
el temps”. Aquesta frase amb tant de significat és del 
president de la Mancomunitat de Catalunya, Enric 
Prat de la Riba, que per a mi és tot un referent.
No m’allargo amb més referències de rellotges, que 
segur que cadascun de vosaltres n’heu vist i en teniu 
presents molts més que jo, i com a entitat també els 
teniu ben catalogats.
Ara, que procuro recuperar i gaudir del temps de lleure 
(que després de la meva experiència com a president 
del Govern, valoro encara més), una de les coses que 
vull fer, i que compto que per a vosaltres deu ser im-
prescindible i molt recomanable, és una visita a Otos, 
a la Vall d’Albaida, que es coneix com ‘El poble dels 

rellotges de sol’, perquè en té una gran quantitat i va-
rietat. Com que una altra de les meves passions és la 
història i en concret tot el que té a veure amb la guer-
ra de Successió, tinc molt d’interès de veure la ‘Pedra 
Basset’, que em consta que es va dissenyar tenint 

present l’ombra que faria cada 25 d’abril, que és el dia 
que es commemora la resistència dels maulets.
Es diu sovint que la societat avança i que les noves tec-
nologies ens fan la vida més fàcil, però potser ens ho 
posen tot tan fàcil que després hi ha gent que sense 
aquestes tecnologies ja se sent incapaç de fer segons 
quines coses. Ho dic pensant amb els navegadors dels 
cotxes o els robots de cuina, però també en coses tan 
senzilles com un rellotge. Ara que tots tenim rellotge 
al mòbil, em temo que molt de jovent que puja tindria 
dificultats per desxifrar l’hora d’un rellotge solar. De 
fet, ja hi ha molta gent que amb prou feines sap llegir 
els números romans. Per tot això és tan important la 
vostra tasca de divulgació.
Per acabar el meu article, vull fer referència a l’ex-
pressió ‘Sant Pol, quina hora és?’ que de ben petits a 
tots se’ns ha explicat, com una llegenda urbana, que 
això venia perquè havien posat una teulada damunt 
d’un rellotge de sol i, en no tocar-hi el sol, perdia la 
seva funció i per això la gent en feia conya. Però ja fa 
anys que em vaig assabentar de la veritable història 
d’aquesta expressió que, en lloc de ridiculitzar, dig-
nifica els santpolencs. És una història que es remun-
ta al 1714 quan, després de la ferma resistència dels 
catalans a l’ocupació borbònica, les tropes de Felip V 
van destruir el campanar amb el seu rellotge, que era 
la manera més popular de saber l’hora. Així doncs, la 
resposta bona al ‘Sant Pol, quina hora és?’ és la dels 
qui diuen ‘És l’hora de recuperar la llibertat de Cata-
lunya!’.
Acabo reiterant-vos la meva enhorabona i el meu 
agraïment per la tasca que feu.
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