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"El millor llibre escrit mai sobre  

la natura i el paisatge  

a la Gran Bretanya".  

The Guardian 

 

Nan Shepherd va voler estar sempre a prop de la 

natura. A les muntanyes escoceses de Cairngorm 

va trobar un món d’una bellesa dinàmica i 

sorprenent, a voltes d’una duresa extrema. Va 

viure coneixent i estimant l’entorn: les roques, els 

vells camins, els llacs, els rius... fent-se amb les 

poques persones que hi vivien, descobrint els 

secrets més ben amagats, els animals i les plantes  

que anava retrobant, mentre s’adaptava al pas de les estacions i del temps: la pluja, 

l’aigua, el glaç, la boira i els pocs dies de sol i de llum. Amb una prosa detallista i clara, 

poètica i intensa, va escriure La muntanya viva, una meditació sobre la magnitud 

esponerosa d’un món tan local que esdevé universal, tan eternament present com la 

relació dels humans amb la naturalesa salvatge que ens envolta.  

 

Escrita durant la Segona Guerra Mundial, Nan Shepherd va desar La muntanya viva en 

un calaix, on va romandre fins pocs anys abans de la seva mort. Avui s’han venut més de 

50.000 exemplars d’aquesta obra mestra de la natura i del paisatge. Un llibre 

imprescindible per a tothom que, com ella, tingui la necessitat de viure tot coneixent, 

convivint, estimant, perdent-se i retrobant-se a les muntanyes del país on vol que passi la 

seva vida.         

 

"Acostumada a recórrer mil senders, a grimpar per parets escarpades, a creuar rius i 

rierols de muntanya o a acaronar-ne els cims, La muntanya viva no només m’ha fet 

oblidar on era durant la seva lectura, sinó que m’ha transportat a tots els racons de 

les muntanyes dels Cairngorms, un paratge que desconeixia fins avui. 
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També m’ha fet vibrar de valent, després de llegir tota la pluja d’elements que van 

apareixent, un per un, en aquest meravellós relat. 

 

Ara ja no només em puc imaginar físicament aquestes muntanyes anomenades els 

Cairngorms, sinó que, gràcies a La muntanya viva, les puc dibuixar, acariciar, sentir i 

fins i tot olorar. 

 

Nan Shepherd les descriu tan minuciosament que te les fa descobrir bocí a bocí i et 

fa captar tota la bellesa i immensitat que la natura ens regala a través de tots els 

seus aspectes. Donen vida als Cairngorms durant les quatre estacions de l’any. 

 

Mai un relat de muntanya no m’havia absorbit amb tanta força com ho ha fet Nan 

Shepherd en la seva descripció tan acurada." Núria Picas, Campiona del món de 

l'Ultra Trail World 

 

    

AUTORA 

 

Nan Shepherd (1893 East Peterculter -1981 Aberdeen). 

Novel·lista i poetessa escocesa modernista que va escriure tres 

novel·les ambientades en comunitats petites del nord d'Escòcia. 

El paisatge i el clima escocès van jugar un paper molt important 

en les seves novel·les i van ser el centre temàtic de la seva obra 

poètica. Les novel·les de Shepherd tracten el xoc entre les 

demandes de la tradició i les exigències de la modernitat. 

El paisatge i el clima tenen un paper important en la seva obra que es configuren entorn 

de comunitats petites al nord d'Escòcia. 

 

Era una excursionista entusiasta i tant La muntanya viva com la seva poesia expressen 

el seu amor pel paisatge muntanyenc de Grampian. 

 

"Com més llegeixo La muntanya viva, més coses m’aporta. El dec haver llegit una 

dotzena de vegades ja, i cada vegada m’hi torno a aproximar tal com la Nan 

Shepherd s’acostava a la muntanya, sense esperar absorbir-ne tot el contingut, sinó 

més aviat esperant amb sorpresa els nous fruits que li pogués donar. Noves 

maneres de veure emergir l’obra, o almenys descobreixo com tornar-me-la a mirar 

des d’angles diferents. Aquest llibre és tutelar, però no és l’expressió de cap sistema 

ni de cap programa, ni espiritual ni religiós. Aquí no hi ha cap manifest, cap missatge, 

ni cap moral exemplar a seguir. Tant a la muntanya com en el llibre: el coneixement 

que comparteix arriba d’esquitllentes, de procedències inesperades, aparentment de 

manera il·limitada."  Robert Macfarlane, escriptor, Premi Guardian First Book Award 

2003 
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L’altiplà dels Cairngorms amb algunes muntanyes i altres topònims 
 

 

 

Com ens podríem imaginar el sabor o el perfum si no tinguéssim els sentits del gust i 

l’olfacte? Són absolutament inimaginables. Hi ha d’haver moltes propietats fascinants de 

la matèria que no coneixem perquè no tenim manera de conèixer-les. Però tot i així, amb 

el que tenim, quanta riquesa! I tot el que hi afegeixo cada vegada que vaig a la muntanya 

—la vista veu coses que no havia vist abans, o veu d’una altra manera el que ja havia vist. 

I el mateix fa l’oïda, i els altres sentits. És una experiència que creix; els dies corrents hi 

afegeixen la seva part, i de tant en tant, de manera imprevisible i inoblidable, arriben les 

hores en què cel i terra es deixen anar, es desboquen i es pot veure una nova creació. Els 

múltiples detalls —una pinzellada aquí, una pinzellada allà— per un moment s’enfoquen 

perfectament, i finalment pots llegir la paraula que ha existit des del començament. 

 

Aquests moments es presenten imprevisiblement, però sembla que els governa una llei el 

funcionament de la qual no està gaire entès. A mi se’m presenten més sovint, com ja he 

comentat, quan em desperto d’un son diürn a l’aire lliure, mentre observo extasiada com 

corre l’aigua i n’escolto el remoreig, i més que mai, després d’hores de caminar seguit, 

amb el ritme llarg del moviment sostingut fins que el moviment se sent, no només a través 

del coneixement mental, com el «centre quiet» de l’existència. 
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TRADUCTORA 

       

Aurora Ballester va néixer a Barcelona el 1960. Es va graduar en Filologia Catalana (Llengua i 

Literatura) a la Universitat de Barcelona i va estudiar idiomes estrangers (francès, italià i anglès). 

Va viure durant més d'una dècada a Stanford, Califòrnia (EUA) i a Singapur, on va millorar el seu 

coneixement de l'anglès i va aprendre diferents cultures. 

 

És traductora i assessora lingüística per a diversos estudis de doblatge associats a Televisió de 

Catalunya. Durant els últims 20 anys ha treballat com a traductora literària i de cinema, 

principalment de l'anglès, del francès i de l'italià al català. 

 

Ha traduït obres de prestigiosos escriptors com Vikram Seth, Barbara Kingsolver i John Boyne 

per a adults. Entre els molts autors que ha traduït per a lectors joves destaquen els següents: 

Edgar Alan Poe, Tim Wynne-Jones, Ian Whybrow, Beverly Naidoo, Maeve Friel, Geraldine 

McCaughrean, Mark Graham, Jenny Valentine, Francesco D'Adamo, Elisa Puricelli Guerra, Dan 

Smith, Madeleine L'Engle i William Joyce. 

 

 
MÉS DE 50,000 EXEMPLARS VENUTS  

 
 

"Hi havia una frase anònima a la contra d'aquest llibre 'El millor llibre escrit 

mai sobre la natura i el paisatge a la Gran Bretanya'. Un reclam gens humil, 

vaig pensar. Veurem si és cert. 

 

Després que aproximadament tres pàgines, vaig començar a entendre la frase 

de la contra de llibre. A la pàgina 11 jo mateix ja podia afirmar 'El millor llibre 

escrit mai sobre la natura i el paisatge a la Gran Bretanya'. 

 

Si el llegeixes, et canviarà. La muntanya viva, de Nan Shepherd, és un llibre 

sublim."     

Nicholas Lezard, The Guardian 
 

 

L a  m u n t a n y a  v i v a  
 

N a n  S h e p h e r d  
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