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El periodista i escriptor Xavier Febrés tenia ganes de retratar un vent. En concret, la
tramuntana. “Volia explorar l’atmosfera que crea”, explica l’autor. La singularitat de
determinades comarques pel seu pas i els estímuls creatius que provoca van empènyer-lo a
escriure un assaig sobre aquest vent des de totes les seves vessants. Mitologia, geografia,
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literatura i climatologia són algunes de les temàtiques que Febrés aborda per explorar les
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característiques del vent a Elogi i refutació de la tramuntana (Diputació de Girona,
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2015).
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“Més que un vent, la tramuntana és una llum. Llustra i neteja l’atmosfera, de manera que
després les coses es veuen més clares”, assenyala Febrés. Un dels interrogants que es va
plantejar l’escriptor abans de començar el llibre és: “Per què m’estimula la tramuntana?”.
Els efectes d’aquest vent també els van experimentar altres escriptors com Vladimir
Nabokov, Bohumil Hrabal i Gabriel García Márquez, que va definir la tramuntana
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com “el germen de la bogeria”. “Em va sorprendre descobrir molts autors que havien tingut
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alguna vinculació amb la tramuntana i jo no ho sabia”, reconeix Febrés.
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L’empremta de la tramuntana en la cultura popular de la zona és profunda. Segons Febrés,
“apareix a gran part de les llegendes de segles enrere i hi ha molta abundància mitològica
relacionada amb aquest vent”. Així, el llibre repassa algunes d’aquestes llegendes, com
també la presència de la tramuntana en diversos poemes. Entre aquests hi ha El poema de
l’Empordà d’Albert Serrano Declòs i la Balada del sabater d’Ordis de Carles Fages
de Climent. També explora el lèxic directament relacionat amb la tramuntana i les
primeres referències documentals al vent, que daten del 1708.
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Xavier Febrés dedica un dels capítols de l’assaig a repassar els arguments de partidaris i
detractors de la tramuntana. També aborda l’impacte que té en les persones i fa referència
als estudis científics centrats en aquest vent. “Sorprèn veure que hi ha molt pocs estudis
sobre els efectes en les persones”, diu Febrés, que apunta que “no hi ha evidències que
relacionin la follia amb el vent”. L’escriptor va publicar el 1995 a la collecció Quaderns
de la Revista de Girona el volum La tramuntana, que va coescriure amb J. M.
Dacosta i és la llavor d’Elogi i refutació de la tramuntana. “Aleshores vam fer un
pelegrinatge entre metges i científics i ja vam constatar la poca presència d’estudis sobre
els efectes de la tramuntana”, subratlla Febrés.
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