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A la meva família i a l’Ester, per un suport 

tan perseverant com la meva il·lusió, i per 

creure sempre que la meva imaginació era 

una cosa positiva. 
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ANY NOU, VIDA NOVA 

 

 

 

 

 

 

 
l dia que vaig arribar al poble, estava enfadat. 

Puerilment enfadat, exhibint uns morros que oferien 

una expressió infantil on resultava impossible reconèixer 

els meus disset anys.  

Em sentia com en una escena de pel·lícula on, 

l’adolescent, víctima de la incomprensió i falta de 

delicadesa dels seus pares a l’hora de prendre decisions, 

patia un canvi brusc de vida que li trencava les 

expectatives i les il·lusions juvenils, i l’obligava a 

protagonitzar una melodramàtica escena de comiat entre 

els seus amics.  

Però en aquell cas no era així. No m’havia calgut dir 

adéu a ningú, perquè continuaria anant al mateix institut. 

Estava empipat perquè, a partir d’aquell moment, 

m’hauria d’aixecar una hora abans del que estava 

acostumat, i dependria de l’autobús per viatjar cada dia, de 

bon dematí, quatre pobles enllà, ja que era la distància que 

havíem recorregut en la nostra mudança; i el meu egoisme 

m’impedia adonar-me de la millora que representava 

aquell canvi.  

E 
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La meva germana començava a fer-se gran, i 

necessitàvem una casa on jo no fes servir la seva habitació 

de traster, i on poguéssim passar dues persones costat per 

costat pel passadís. Els veïns dels avis s’havien traslladat 

feia poc, i havien posat la casa en venda. Una oportunitat 

que ens vingué com anell al dit. De seguida ens hi vam 

interessar, i en un obrir i tancar d’ulls em trobava de camí 

cap a una nova llar que, al ser dels veïns dels avis, ja em 

resultava familiar.   

―Estigues quiet, Pau! ―va etzibar-me ma germana, 

molesta, mentre jo intentava fer-li pessigolles.  

“Vaja, no està per brocs”. Segurament, aquell canvi 

també tenia per a ella una repercussió important, que la 

feia estar més pensativa que de costum. O potser, 

senzillament, és que l’estava irritant.  

Em vaig girar cap a l’altra banda per, almenys, fer-me 

passar l’avorriment observant els detalls d’un entorn que, 

a partir d’aquell dia, es convertiria en el meu nou espai. 

Resultava curiós adonar-se dels canvis que s’anaven 

produint en el paisatge a mesura que avançàvem, tot i que 

la distància que calia recórrer entre els dos pobles fos 

relativament curta. Ara bé, també era cert que l’un es 

trobava a una altitud bastant més elevada que l’altre, i això 

feia que, com a mínim, la varietat de vegetació que hi 

coexistia canviés; si no radicalment, en bona mesura. 

Possiblement, la diferència més evident la marcava la 

presència del riu Glever, el qual promovia l’aparició de 

llargues fileres de pollancres que guarnien tota la rodalia 

de Ribaclara de Glever.  

Ribaclara era un poble modest i ben cuidat. Mantenia 

una estructura rural que li conferia una aparença més 

vetusta de la que realment descobries després d’un breu 

passeig pels seus carrers, i ja disposava d’una acumulació 
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d’habitants suficient com per a necessitar uns serveis 

bàsics poc propis d’un poble petit, tals com escoles, 

instituts, un hospital i, fins i tot, un petit centre comercial. 

De fet, Ribaclara era un d’aquells llocs que no saps mai si 

anomenar ciutat, perquè encara que havia adquirit unes 

dimensions dignes d’aquesta denominació, sempre et 

sabia greu titllar d’urbana una vila tan agresta. Ara, aquell 

lloc havia deixat de ser casa meva, per passar a esdevenir 

només el meu destí matinal, per anar a l’institut.  

El cotxe seguia avançant, i els pollancres quedaven 

petits i allunyats mentre un extens bosc de pins, pigallat 

amb altres arbres de fulla perenne, prenia protagonisme i 

s’anava convertint en l’amo de la verdor que governava els 

voltants de la carretera. 

El moment en què començava un seguit de giragonses 

que feien perdre de vista l’horitzó, amagat entre bocins de 

roques escarpades, sabíem que era el senyal inequívoc que 

no faltava gaire per arribar a Rocambre, el poble dels avis. 

De fet, un cop es deixava enrere el tros de camí situat entre 

la muntanya oberta artificialment al pas humà, ja es veien 

les primeres cases i, una mica més allunyat, la punta del 

campanar de l’església, que s’esforçava a treure el nas 

apuntant cel amunt, tímid, degut a la poca alçada que li 

havien atorgat al construir-lo.  

Feia estona que estava distret, així que, mentre ens 

desviàvem del carrer principal per entrar en un carreró 

vertiginosament empinat, vaig deixar anar un comentari 

provocador, amb l’objectiu de recordar punyentment a 

tothom el meu desacord. Es van limitar a respondre’m que 

ja ho sabien, que jo no volia canviar de casa, però que com 

ja m’havien repetit infinitat de vegades, allò seria positiu 

per a tota la família. Al notar que aquella contestació, 

precedida per un esbufec per part de pare i un sospir per 
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part de mare, havia estat idèntica a les que m’havien donat 

durant les meves últimes escomeses, vaig adonar-me que 

no aconseguiria res de nou, i que la decisió estava més que 

presa.  

Just llavors arribàvem a destí. Vam parar el cotxe 

enfront d’una tanca metàl·lica que envoltava una casa 

unifamiliar que, calia reconèixer-ho, resultava 

majestuosament bonica. El pare va baixar a obrir una 

llarga porta d’entrada que ens permetria deixar el cotxe a 

l’interior dels límits del jardí. 

Un cop vam ser dins, vaig quedar encara més 

impressionat. Es tractava d’un casalot immens als meus 

ulls, però senzill, i tenia un aspecte humilment acollidor. 

Em vaig adonar que la percepció que en tenia en aquell 

moment era completament diferent a la qual estava 

acostumat. Tantes vegades com havia observat aquell 

edifici quan havíem vingut a visitar els avis, i mai abans li 

havia contemplat tot aquell esplendor. En aquell moment 

vaig ser conscient del poc que ens fixem en les coses fins 

que no ens desperten un interès, i vaig reflexionar, amb un 

deix de tristesa, pensant en tot allò que em devia haver 

perdut fins llavors, només perquè no m’havia dignat a 

parar-hi atenció.  

La casa era un edifici de construcció clàssica, acabada 

en una teulada  triangular, coronada per un seguit de teules 

de color d’argila. Les parets estaven pintades d’un groc 

pàl·lid que absorbia la llum del Sol, només per tornar-la a 

projectar. Aquesta llum també entrava, tota insolent, a 

través d’uns amples finestrals que decoraven l’exterior de 

cada un dels dos pisos que hi havia; i fins i tot les golfes 

disposaven d’una curiosa finestreta també de forma 

triangular. Davant la porta d’entrada, un senyor bloc de 

fusta gruixuda decorat amb sanefes i relleus, s’obria un 
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petit porxo que proporcionava ombra a tota l’entrada 

immediata a la casa, separada del jardí amb una vorera de 

ciment.  

Tota la banda esquerra de la casa canviava a verd degut 

a la presència de multitud de branques d’heura, que 

ascendien paret amunt, segurament des de feia uns quants 

anys, i li donaven un misticisme de fantasia medieval.  

El jardí, en aquell moment una mica abandonat, oferia 

una àmplia gamma de possibilitats. Ja tenia algunes 

pinzellades de vegetació, a més de les restes d’un petit hort 

que segurament els pares farien renéixer. De forma aïllada 

i poc ordenada, es repartien per tot el pati uns quants arbres 

senyorials que, a jutjar per l’edat que semblaven tenir, 

m’haurien pogut explicar tota la història del poble des del 

seu naixement.  

Encara em trobava immers en les meves cabòries quan 

em va despistar el xerric de la porta que s’obria. Eren els 

avis, que ens havien vingut a rebre. Duien un somriure 

lluminós als llavis, que demostrava la il·lusió que els feia 

el nostre canvi d’habitatge. En aquell moment, i mentre els 

avis em plantaven un parell de petons a cada galta, em van 

passar tots els mals, i em vaig adonar que, en el fons, els 

meus morros estaven injustificats perquè jo també 

m’alegrava d’haver marxat de Ribaclara, ja que això volia 

dir que tindria els avis com a veïns i els podria anar a veure 

sempre que volgués. Em pensava que els pares 

s’estranyarien del meu canvi d’humor, però el sorprès vaig 

ser jo al comprovar que ja s’esperaven aquella reacció. 

Eren menys innocents del que jo em pensava; prou que em 

coneixien, i possiblement havien previst la meva alegria 

abans i tot que jo en fos conscient.    
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―Pau, Iris, veniu un moment a dins ―va cridar-nos 

l’àvia, a la meva germana i a mi, fent-nos un senyal amb 

el dit.  

―Us hem preparat una sorpresa ―va afegir l’avi, que 

no sabia mantenir el misteri de les coses.  

De fet, la sorpresa tampoc es va saber esperar, perquè 

un cop vam haver trepitjat l’interior de la casa, es va sentir 

un eco que va rebotar per les parets fins a arribar fins a les 

nostres oïdes en forma de lladruc.  

―Un gos! ―vam exclamar tots dos a l’uníson. 

―És a la cuina, li acabo de donar una mica de llet ―va 

informar l’àvia, amb un somriure de complicitat.  

Es tractava d’un cadell de Golden Retriever color 

crema, homogeni, que ben just si havia obert els ulls i ja 

remenava la cua com si d’una hèlix d’helicòpter es tractés. 

Quan va veure aquella gentada, es va posar neguitós. Va 

vociferar un clapit agut i va començar a córrer, sense saber 

a qui atendre primer. Tanta gràcia em va fer, que no vaig 

poder resistir la temptació i em vaig acostar per acariciar-

lo. De primer es va mostrar cautelós, i va tornar a bordar, 

tot i que els seus lladrucs resultaven més hilarants que 

terrorífics. De seguida em vaig asseure a la seva altura, 

cosa que li va fer veure-ho més ben parat, perquè va 

canviar d’actitud completament i se’m va llançar a sobre 

per omplir-me de llepades nervioses.  

Al cap d’una estona, quan ja tots havíem conegut el nou 

membre de la família, érem asseguts al voltant d’una taula 

rodona de fusta situada a la cuina, xerrant, i jo tenia el lletó 

dormint plàcidament a la meva falda.  

―Si em permeteu la gosadia, ja li he posat nom ―va 

anunciar l’àvia, amb una injustificada prudència, mal 

dissimulada.  
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―Ah, sí? ―va preguntar retòricament l’Iris, 

encuriosida―. Com es diu? 

―El teu avi i jo li hem posat Floc. Espero que us agradi.  

―A mi em sembla perfecte ―va afirmar l’Iris, després 

de pensar-s’ho un moment.  

Jo em vaig limitar a assentir amb el cap, mostrant el 

meu acord. I vaig preguntar: 

―És per algun motiu especial que li heu posat aquest 

nom? 

―Doncs sí ―va respondre l’àvia, dolçament―. 

Aquest gosset, que mira que arriba a ser petit, ja té tota una 

història per explicar ―va fer un breu silenci, mantenint 

l’atenció de tots els que l’escoltàvem ―. Es veu que la 

seva mare va parir ara fa un parell de mesos en un camí 

d’aquestes muntanyes de darrere el poble ―va començar, 

assenyalant enrere amb el dit polze, per sobre de 

l’espatlla―. El part no va ser cap meravella, perquè havia 

nevat molt. Sort del seu amo, que de seguida que va poder 

va traslladar la gossa, i els tres cadells que havia donat a 

llum, fins a un racó arrecerat ― va finalitzar ―. I 

nosaltres, a aquest trapella, li vam posar Floc pensant en la 

neu en la que va néixer. 

―Així que Floc de neu... ―vaig murmurar acariciant-

li el cap, mentre ell seguia adormit sobre la tranquil·litat 

que li proporcionaven les meves cames.  

L’endemà vam iniciar la mudança. Començava l’esforç 

més ardu, ja que teníem tota la feina de desmantellar el pis, 

i reorganitzar, per a una nova disposició, la multitud de 

trastos i embalums variats que s’acumulen amb els anys 

entre armaris i prestatgeries, d’una forma estranyament 

inevitable. 

Havíem fet bé de triar les vacances de Nadal per aquella 

feta, perquè la feina que se’ns va girar finalment fou major 
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del que ens havíem imaginat. Però a mi ja m’estava bé, 

perquè la veritat és que em vaig divertir bastant. Tota la 

família en bloc ens vam posar mans a l’obra, sense 

protestar, amb una companyonia de la qual em sento 

orgullós. Vam haver de fer dos viatges, amunt i avall per 

carretera, per poder carregar la muntanya de caixes 

precintades que semblava impossible que abans 

estiguessin embotides al vell pis.  

Un cop vam tenir tot el carregament disposat 

artísticament sota el porxo, vam instal·lar un petit 

radiocasset a l’exterior que va estar sonant contínuament 

durant els dos dies que va durar el tràfec, només 

interromput durant les baralles entre els membres de la 

família per obtenir el privilegi de canviar el casset.  

 Vam entrar i sortir infinites vegades, i a cada viatge, 

l’interior de la casa adquiria més color, més presència i 

més personalitat. Vam fer llits, vam omplir prestatgeries 

de llibres, armaris de roba i calçat, parets de quadres, 

pòsters i utensilis de cuina, sostres de llums... costava 

d’avançar, però. En cada caixa oberta trobàvem milers de 

distraccions que aturaven el ritme de treball. Ara bé, 

resultava molt agradable. Fotos velles afloraven nostàlgies 

ja apagades, o bé suscitaven rialles i burles de l’aspecte 

que teníem anys abans, que a ulls d’ara ens semblava tan 

ridícul. Obríem antigues llibretes d’escola mancades d’ús 

de raó en el seu contingut, i rellegíem tot tipus de 

paperassa encuriosits, buscant records i escrits dels que ni 

tan sols tinguéssim consciència, per retrobar detalls que 

sense saber-ho tinguéssim amagats entre les 

circumvolucions de la nostra memòria. El cas és que vam 

passar llargues estones reunits, asseguts en cadires de 

vímet, rient i retrobant velles escenes de la vida quotidiana 

que encara ens feien sentir més units.  
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Quan l’interior de la casa va estar més o menys enllestit, 

vam dedicar els nostres esforços a remodelar el jardí. Vam 

podar els arbres, vam llaurar l’hort, vam segar la gespa i 

vam arrencar les males herbes. En acabat, havíem 

aconseguit que tot plegat fes una altra cara. Havia passat 

una setmana, i havíem aconseguit un canvi substancial en 

aquell racó de món que ens faria de llar. Allò sí que ja era 

casa meva.  
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2 

 

VA VOLER UNA CASA, 

ABRAÇAR UN CIRERER 

 

 

 

 

 

 
om sempre es diu, el temps passa molt de pressa, i així 

ho vaig sentir justament aquelles vacances. Semblava 

que fos llavors mateix que havíem marxat cap a 

Rocambre, i resulta que les vacances ja s’havien acabat i 

tocava tornar a estudi. Tot i això, no es pot pas dir que 

estigués decebut, sinó ben al contrari, ja que em sentia 

satisfet amb tot el que havia viscut aquelles festes de 

Nadal. La casa havia estat estrenada de forma sonada, amb 

folgança completa.  

Un dia, entre Cap d’Any i Reis, va venir a veure’ns el 

tiet Ambròs, argumentant que ho feia així perquè li 

molesten els galejos populars i que, per tant, ell celebraria 

aquelles dates assenyalades quan i com li vingués de gust. 

De fet, el tiet, sempre havia estat un excèntric; quan jo era 

petit em pensava que aquell nom tan estrany que tenia se 

l’havia posat ell mateix, per sentir-se diferent de la resta.  

Ens va regalar un llibre en blanc a mi, i una tela per 

pintar a l’Iris, “No us ho donaré tot mastegat, oi?”. No té 

remei, però a mi em va encantar; faig servir aquelles 

pàgines de diari.  

C 
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No es pot dir que el veiés gaire, al tiet, ja que des de 

sempre havia viscut fora i no podia passar gaires estones 

amb ell. Tot i així, intentava deixar-se caure tan sovint com 

podia, i sempre ens portava un present, dels que ell en deia 

regals verbals. L’Iris i jo sempre ho esperàvem amb 

candeletes: ens relatava contes, acudits, refranys i frases 

fetes, ens plantejava endevinalles, ens explicava el 

significat de les paraules, ens portava enigmes per 

resoldre, receptes per a cuinar... s’autodenominava el 

viatjant de mots. I era així com ens saludava a l’arribar: 

“Ja és aquí el viatjant de mots! Què els interessa avui? 

Porto paraules, refranys, acudits; triïn i remenin, que n’hi 

ha per donar i per vendre!” 

Una vegada, un parell o tres d’anys enrere, li vaig 

demanar que deixés de fer-ho, perquè m’avergonyia que 

els meus amics sabessin que el meu tiet encara 

m’explicava contes. Ell em va somriure amablement, i em 

va dir que si jo volia ho deixaria córrer, però que m’esperés 

a sol·licitar-li de nou quan fos major d’edat. Òbviament, 

vaig sentir-me incomprès i em vaig ofendre, però més tard, 

que ja quasi tenia l’edat de tornar-l’hi a demanar, em vaig 

adonar que no tenia ganes de fer-ho, i m’alegro d’aquella 

múrria resposta d’anys enrere, perquè em va deixar 

madurar, i va permetre’m d’adonar-me de fins a quin punt 

hauria trobat a faltar la saviesa impagable que m’aporten 

les seves històries.  

Aquell dia va tocar recepta. Vam passar tot el matí 

preparant un plat de joia per a la canalla, consistent en una 

lasanya de carn i espinacs. L’Iris havia arrufat una mica el 

nas amb els espinacs, contra la qual cosa el tiet va replicar 

que la verdura no pot faltar mai a cap àpat. Va marxar a 

mitja tarda, després de dinar. 
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Dies després, i encara amb un enigma del tiet 

giravoltant-me pel cap, em trobava dret a la parada 

d’autobús del poble, movent grotescament les extremitats 

per intentar entrar en calor, ja que les presses i la mitja son 

m’havien fet descuidar de posar-me un sostre més de roba 

sota l’abric.  

Donant gràcies al cel, vaig veure girar l’autobús per la 

cantonada, i hi vaig pujar amb moviments encarcarats de 

semicongelació quan es va haver parat a la meva altura. 

Just en el moment en què el motor reprenia la marxa, una 

llampada daurada reflectida al retrovisor dret de l’autobús 

féu deturar el conductor. Era una noia, que treia el fetge 

per la boca. Va saludar al conductor amb un esbufec 

apesarat, i aquest va respondre amb un somriure 

comprensiu, en el qual es llegia que aquella escena devia 

ocórrer cada matí.  

Es va asseure al seient del meu davant, i només van 

caldre cinc minuts per tal que em tornés a cridar l’atenció: 

―La mare que em va... ―exclamà, i tot seguit un 

“patatxof” de fulls que s’escampen.  

Em vaig acotxar per ajudar-la a recollir, i ella em va 

fitar just quan jo vaig veure part del contingut de la carpeta 

accidentada. Era un llibre de poemes. 

―T’agrada llegir? ―vaig preguntar sense pensar-m’hi, 

conscient del sobtat interès que em despertava aquella 

troballa. 

―Des de ben petita ―respongué assentint amb el cap, 

i assenyalant el llibre―, no em moc sense portar-ne algun 

al damunt. És com tenir sempre a punt una bona conversa.  

Hi vaig estar d’acord. Va canviar de butaca i es va 

asseure al meu costat. Vam xerrar tot el viatge, oblidant la 

timidesa que sempre aflora en situacions de nova 

coneixença, on sembla que no hi hagi mai cap temàtica 
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adequada per tractar. M’explicà que era de Rocambre, i 

que estudiava en un altre institut de Ribaclara, i que per 

això agafava aquell autobús cada matí, el qual era 

l’encarregat de recollir el jovent de tots els pobles del 

voltant per portar-los a classe. 

―Clara Pinyol ―va respondre quan li vaig demanar el 

nom― i queden prohibits tota mena d’acudits que tinguin 

per objecte el meu cognom ―m’avisà―. Res de comentar 

on he deixat l’anxova, ni quan penso brotar.  

Vaig riure. Ho havia dit de correguda, i jo m’ho havia 

pres menys seriosament de com ho vaig fer tot seguit, 

després d’observar el seu rictus. Vaig rectificar de seguida, 

fingint una necessitat imperiosa per mocar-me.  

―Jo em dic Pau Orana ―vaig dir, retornant la 

presentació―, i el meu cognom no admet burles. 

―No em provoquis. Tot admet burles. 

Aquest cop ho havia dit amb més amabilitat, però vaig 

preferir no insistir per por a baixar de l’autobús amb una 

etiqueta. A més, també li hauria hagut d’explicar tota la 

història del cognom, i estava una mica cansat de relatar-la 

a tothom. Els meus pares havien decidit posar-nos, a l’Iris 

i a mi, el cognom de la mare com a primer, i el cognom del 

pare com a segon. Orana, el trobaven molt més rar, i tenien 

ganes de conservar-lo. 

Al cap d’una estona vam arribar a Ribaclara, on ella fou 

primera a baixar. S’acomiadà esperant veure’m l’endemà, 

i jo li vaig desitjar el mateix.  

Mentre s’allunyava, vaig seguir pensant en aquella 

nova persona que s’acabava de creuar en el meu camí. O 

jo en el seu.  

Era una noia prima, de mitjana estatura, segurament un 

pèl baixa per la seva edat. Un tap de bassa, vaja. Però més 

valia que no li digués en veu alta, allò. Els seus cabells, 
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llisos com cordes de guitarra i tallats a l’alçada dels 

omòplats, eren de color de moresc torrat, i de la cara en 

sobresortien uns ulls cerulis sempre eloqüents, que 

traspuaven una gran serenitat. Sobre la superfície del 

globus ocular s’assentava una pel·lícula permanent de 

llàgrima, que provocava sobre l’iris una mena de brillantor 

somiadora.  

El nas donava personalitat a la resta de la cara. Petit i 

bufó, s’arrodonia suaument a la punta, la qual cosa li 

conferia afabilitat, i manllevava a unes fines celles 

d’actitud autoritària tota la duresa que poguessin 

proporcionar al rostre.  

L’havia analitzat objectivament, des d’un punt de vista 

neutral, només per intentar llegir tot el que el seu físic em 

pogués dir del seu interior. Però més tard també vaig haver 

de reconèixer, amb un somriure tímid, que era molt maca. 

I quines mans tan fines! 

Poques setmanes enllà, ja ens havíem fet bons amics. 

M’estranyava la rapidesa en què la confiança es pot 

apoderar d’una relació, perquè fins llavors no m’havia 

passat mai. Cal dir que compartíem mitja hora diària 

d’interessos comuns, la qual cosa ens va apropar de pressa, 

i va accelerar l’amistat. A més, el fet que tots dos fóssim 

del mateix poble hi ajudava.  

Un cap de setmana de febrer, en què feia un fred que 

clivellava les mans, la vaig convidar a berenar, amb 

l’excusa que havia de conèixer el Floc. De seguida s’hi 

havia entusiasmat.  

Aquell dia havia vingut a dinar el tiet Ambròs, i el 

primer que féu en conèixer la Clara va ser proposar-li un 

enigma mentre li encaixava la mà. “M’hauràs de dir quina 

és l’hortalissa més bonica de totes”. La Clara em va mirar 

amb suspicàcia, i jo li vaig respondre amb un somriure 
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cofoi, encara que mig avergonyit per un abordatge tan 

directe. Va acceptar de seguida el desafiament. Tot seguit 

vam sortir a passejar el Floc, la qual cosa no va ser tasca 

fàcil, perquè ja havia duplicat la seva mida corporal i 

començava a entrar en aquella fase juvenil en què els 

gossos estan més sonats que una campana. Ens va 

mossegar, ens va llepar, ens va saltar a sobre i ens va 

estirar la corretja fins a desequilibrar-nos. El pobre animal 

anava boig cercant noves olors.  

Estona després, ens vam asseure en un banc de la part 

alta del poble, on es veia tota la vall, i mentre jo 

m’entretenia a intentar prendre-li una pilota mossegada al 

Floc, anava sentint a la Clara darrere meu, remugant en 

veu baixa: 

―Albergínia. Al–ber–gí–nia. Albergínia! ―xiuxiue-

java. Fou la primera cosa que vaig entendre―. No, no deu 

ser això― continuava rumiant. 

Vaig comprendre que estava capficada amb l’enigma 

del tiet. Vaig riure per sota el nas, mentre ella repetia noms 

de verdures amb totes les entonacions possibles.  

―És clar! ―exclamà― Ja ho tinc! Tomaca, tomaca! 

La tomaca és maca, o sigui, bonica! És això, oi? ―em 

preguntà. 

Vaig assentir.  

―Que es prepari. La pròxima vegada ataco jo ―va 

anunciar. 

Vaig riallejar, sorprès. Aquella noia tenia cops amagats. 

Al cap d’una estona començà a nevar. Exhalant baf, 

com si d’una boira protectora es tractés, vam caminar amb 

promptitud fins a casa seva, on ens vam separar.  

Vaig encaminar la tornada d’esma, amb els ulls mig 

aclucats per la neu i el casquet de llana calat sobre les 

celles. No estava per orgues, una gelor humida ja em 
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regalimava esquena avall fent-me estremir de llima, però 

un panteix accelerat del Floc, seguit d’un parell d’estirades 

de corretja nervioses, em va fer adonar que alguna cosa es 

movia, llunyana, al meu davant. Vaig empetitir els ulls per 

fitar-la millor, i vaig descobrir que es tractava d’un gos. 

Un Golden Retriever adult que trotava prest cap a l’entrada 

del bosc limítrof a Rocambre. L’associació d’idees arribà 

de seguida. “I si es tracta de la mare del Floc?”.  

Encuriosit, vaig seguir-la. La neu ja no m’importava 

gaire perquè, un cop entrat al bosc, els avets esdevenien 

una teulada fantàstica. El gos tampoc semblava estar gaire 

preocupat per les inclemències meteorològiques, i 

saltironejava àgilment de pedra en pedra, mentre el camí 

descendia suaument per arribar a la riba d’un rierol. La 

trajectòria no era gaire llarga, i ni tan sols ens havíem 

endinsat prou com per perdre de vista el poble. Vaig 

apartar quatre branques que els anys havien desplomat i 

em vaig aturar, astorat. 

Davant meu s’obria una àmplia clariana on, a la dreta, 

algú havia plantat una solitària tenda de campanya 

aparentment buida. Però no ho estava. Quan el gos hi va 

arribar, en va sortir una figura encaputxada i vestida amb 

amples parracs d’un color que es confonia amb la pinassa. 

Va acariciar afablement el gos, li va donar alguna 

llaminadura i el va permetre entrar a la tenda. 

Immediatament després, ell va fer el mateix i la clariana 

va tornar a quedar deserta.  

Vaig suposar que segurament es tractaven de la mare 

del Floc i del seu amo, ja que resultava molt probable que, 

havent nascut el Floc enmig de la neu, aquell fos el lloc 

idoni. Però ja me’n preocuparia més tard. 

A l’esquerra, una cosa m’havia cridat encara més 

l’atenció. Es tractava d’un casalot monumental. Una gran 
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habitatge, esplèndid, que a més, tenia per companyia, 

darrere seu, un cirerer majestuós que magnificava el 

conjunt. Mai havia vist un cirerer així abans. Era immens, 

sumptuós, solemne. La seva presència callava la natura, 

que s’aturava a observar. I jo no podia deixar de mirar-

me’l.  

L’endemà, fou el primer que li vaig comentar a la Clara.  

―Tu has vist mai la casa que hi ha a l’entrada del bosc? 

―vaig preguntar, innocent. 

―És clar. El que m’estranya és que no l’haguessis vist 

tu, si és el primer que va a veure tothom que arriba al 

poble! ―va respondre, tan sorpresa com jo.  

―Però t’has fixat en quin cirerer hi ha darrere? ―vaig 

insistir, incrèdul amb el fet que pogués veure tan normal 

allò que tant m’havia impressionat.  

―Darrere? ―va replicar, arrufant el front amb una 

cella aixecada―. Estàs segur que era darrere? 

Això últim ho digué amb suspicàcia. Encara m’havia 

descol·locat més. On podia ser, si no?    

Després de les classes ens hi vam desplaçar. El dia 

tornava a ser glaçat, i bufava un taro que fuetejava la pell. 

Però aquest cop el cel era ras com un desert blavíssim. De 

fet, amb la claror del Sol tot feia una altra cara, i potser no 

hagués estat capaç de refer el camí si no hagués estat 

perquè la Clara sabia perfectament on anava. La neu que 

encara quedava s’enfonsava sota el nostre pes tot 

xiuxiuejant com una mousse a cada passa.  

Hi vam arribar de seguida. La tenda, la casa, tot al seu 

lloc. Ella començà per la casa.  

―Vine, segueix-me ―ordenà amb amabilitat.  

Ens vam acostar amb calma, no cap a l’edifici, sinó cap 

a un sortint de roca més enllà, on ens vam enfilar. Quan 

vam ser dalt, vaig haver d’ofegar una exclamació.  
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―No pot ser... 

Bocabadat com un babau, vaig anar resseguint tot el 

volum del cirerer, observant com sorgia de dins la casa, 

travessant els dos pisos i sortint per un forat de la teulada. 

Branques aïllades tenien el seu propi orifici, emergint per 

parets o finestres; tot plegat donava un aspecte 

artísticament simbiòtic a l’escena. Era preciós.  

Em vaig girar cap a ella. Jo encara no havia dit res, però 

devia fer una cara tan interrogativa que la Clara em va 

respondre a l’instant.  

―No tinc ni idea de com ho van fer ni per què 

―m’informà, amb tranquil·litat―, només sé que va ser 

construïda fa molts anys, i que va pertànyer a una família 

del poble. De fet, ja hi era quan els meus pares van arribar, 

així que a casa no en saben gaire cosa més ―puntualitzà.  

Vaig assentir lentament, per confirmar-li que l’havia 

escoltat i entès, però seguia embadalit amb allò que veia. 

Em fascinava. Resultava tan bonic veure com aquell arbre, 

tan vell, s’entortolligava sinuosament entre els murs de 

vidre i argila... Semblava que s’abracessin per oferir-se 

mútua protecció. El misticisme d’aquell racó m’encenia la 

imaginació, la qual em conduí per mons on els elements 

de la natura són capaços d’estimar-se. Però vaig tornar de 

sobte a la realitat. La mirada se m’havia desviat una mica 

més enllà, on hi havia la tenda de campanya. 

―I ell? ―vaig preguntar, referint-me a l’ocupant de la 

tenda, mentre l’assenyalava amb el cap perquè 

m’entengués.  

Mentre parlava, l’home va treure el cap per l’obertura 

de la cremallera i ens va    observar.  

―No ho sé ―respongué ella, encongint les espat-

lles―, sempre ha estat aquí. No aixeca gaire polseguera i 

se’n parla més aviat poc. Però segurament hi és des 
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d’abans que nasquéssim, perquè no tinc consciència del 

moment en què va arribar.  

M’encuriosia, tot plegat. Vaig restar pensatiu una 

estona, rumiant-hi, però no en treia res en clar, i la mirada 

punyent d’aquell personatge em posava nerviós. 

M’intimidava. Així que de seguida vaig proposar a la 

Clara d’anar a prendre alguna cosa calenta al bar del poble. 

Hi va estar d’acord i, el seu nas, vermell per la 

desprotecció davant del fred, ho corroborava.  

Cert era que aquella casa m’havia despertat molt 

d’interès, però resultà que va quedar relegat en un segon 

terme, degut a motius variats que, aïlladament, potser eren 

irrellevants, però que sumats ocupaven la meva ment fins 

a impedir-me pensar en altres coses.  

Hi havia, sobretot, els exàmens de febrer. S’acabava el 

trimestre, i la feina s’acumulava de forma desesperant. Si 

hi afegies el fet que sortia de l’institut que ja era fosc, i que 

la duresa d’aquell hivern et retenia sovint a casa quan 

hauries sortit a passejar, es pot dir que gairebé no vaig tenir 

ni temps ni ganes per anar a veure de nou el cirerer i revifar 

la meva tafaneria. De fet, me’n vaig acabar oblidant. Era 

cert que la figura encaputxada cridava poc l’atenció, 

perquè no l’havia vist més de l’última vegada que havia 

anat al bosc. No va ser fins les vacances de Setmana Santa 

que em vaig tornar a interessar per tot plegat.
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UNA CARTA ACABADA 

DE SORTIR DEL FORN 

 

 

 

 

 

 
l tiet Ambròs havia vingut a passar les vacances amb 

nosaltres. De fet, sempre l’anomeno tiet, però també 

li ha tocat desenvolupar les funcions de padrí, la qual cosa 

m’entusiasma perquè està dotat d’una originalitat 

sorprenent i mai decebedora. I, és clar, com és obvi, jo mai 

he tingut una mona gaire típica. M’havia arribat a portar 

des d’un moix grapat d’ametlles torrades cobertes de mel, 

fins a laboriosos pastissos de múltiples pisos, farcits de 

melmelada i coberts de xocolata. Depenia del temps que 

disposés, perquè sempre ho feia ell. I les coses que feia 

sempre portaven el seu segell. 

El primer dissabte de vacances al matí, va arribar, tot 

atrafegat, i em va plantar davant una figura de xocolata 

descomunal, en forma de braguer de vaca.  

―Si ens regalem ous i gallines, bé dec poder explotar 

altres sectors alimentaris, no? L’any que ve et portaré un 

bistec de xocolata ―va dir, enriolat.  

I va marxar. Segurament a descarregar l’equipatge, 

perquè els avis havien insistit que s’allotgés a casa seva.  

E 
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Jo, mentrestant, vaig desar la figura de xocolata en un 

armari per esperar a encetar-la quan fóssim tota la família 

i, en acabat, també vaig sortir al carrer, a respirar una forta 

alenada d’aire, com feia dies que no feia. Érem a punt de 

finalitzar el març, i feia una brisa molt agradable, que et 

permetia anar abrigat però sense tremolar.  

Em dirigia cap al carrer major, on hi havia una antiga 

fleca que romania tancada des de feia anys. El pare, forner 

d’ofici, l’havia comprat per poder treballar a Rocambre, i 

aquell dia m’havia demanat col·laboració per ajudar-lo a 

netejar, arreglar i, en definitiva, el que calgués per deixar 

el local a punt per obrir.  

Vaig arribar que ja m’esperava, recolzat amb l’espatlla 

al marc de la porta i amb un cafè fumejant als dits, que 

devia haver anat a buscar al bar de la plaça del poble, que 

quedava força a prop. Ja tenia la porta de fusta rústica 

oberta, i la cortina de tirabuixons de goma de coloraines 

lligada a un costat, per facilitar la feina.  

―Bon dia, fill! ―saludà, animat―. Has esmorzat? 

―Encara no ―vaig respondre palpant-me, incons-

cientment, l’estómac.  

―Doncs arribes al punt! ―exclamà―. Acabo de treure 

uns croissants del forn. Em sembla que encara funciona 

força bé.  

Vaig agafar-ne un amb avidesa i el vaig degustar, sense 

presses, però vaig quedar mig decebut. No n’hi havia per 

menysprear l’esmorzar, però es notava que el forn estava 

desentrenat. 

―Tenen un gust com de metàl·lic ―vaig informar.  

―Recoi! ―es queixà―. Hauré de fer-hi una ullada. No 

te’ls mengis, si no són bons ―va aconsellar-me, mentre 

s’endinsava a l’obrador.  
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Mentre m’esperava, em vaig fixar en l’aspecte que 

presentava aquell lloc. A pesar de la decadència natural 

que assola les coses en desús, allí s’hi estava bé. Encara es 

conservava lleugerament l’aparença que devia tenir en 

èpoques de plena funcionalitat, com un fantasma de les 

escenes quotidianes que s’hi havien viscut, i vaig trobar 

que devia ser molt acollidor. Com una d’aquelles bo-tigues 

entranyables, en què es nota que el venedor en té extrema 

cura perquè li agrada allò que fa, i et fa venir ganes 

d’aturar-t’hi a fer petar la xerrada. De fet, aquest tipus de 

vida devia ser considerat molt més normal als pobles, però 

a mi, que provenia de ciutat, encara em sorprenia. 

―Pau, em pots netejar l’obrall, sisplau? ―em demanà 

el pare de sobte, traient el cap per la porta de l’obrador―. 

És que m’agradaria fer una altra remesa de croissants per 

tornar a provar el forn, quan l’acabi d’arreglar.  

―De seguida! ―vaig fer, prest i servicial.   

Vam passar el matí netejant com a feres. Com més 

fregaves, més brutícia et semblava que hi havia d’haver, 

perquè de tot arreu on treies un embalum te’n sortia un 

altre de més desgavellat. Estava tot força ple de trastos, i 

la majoria eren per llençar. Segurament, el forn encara es 

podria aprofitar, així com el taulell, que era de marbre, i 

no feia mala cara. Ara bé, tot el que era mobiliari de fusta 

resultava inservible, ja que estava brutalment minat de 

corcs. Vam haver de fer una pila de fusta, ferro i vidre al 

costat de la porta, per portar-ho a una deixalleria més tard. 

També vam tenir temps, encara, per buidar el local de tota 

la paperassa abandonada que hi romania, i escombrar-la 

cap a l’exterior.  

Mentre el pare se n’anava a buscar la furgoneta per 

carregar el munt d’andròmines, em va cridar l’atenció una 

carta, que encara restava tancada, la qual havia quedat 
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bruscament dipositada sobre la resta de paperada que 

havíem arraconat a cops d’escombra.  

La vaig obrir, i hi vaig llegir el següent: 

 
 “ Benvolgut senyor Pinat, 

 

    Li enviem la següent missiva per tal 

de fer-lo coneixedor del nostre permanent 

interès per dur a terme una transacció 

comercial, que tingui per objecte l’habitatge 

del qual és propietari. Per tal d’intentar fer-

lo canviar d’opinió, ens hem decidit, en reunió 

extraordinària, a millorar proposicions 

precedents mitjançant l’augment del preu en un 

25% des de l’última oferta. Sent així, la 

quantitat a entregar seria de deu milions de 

pessetes, donant per entès que la suma 

inclouria, també, el cirerer que forma part de 

l’estructura de l’edificació i el pati 

posterior.  

Esperem que aquest nou oferiment el 

satisfaci, i li agrairem que ens avisi amb 

diligència si canvia d’opinió i accepta el 

nostre tracte.  

Moltes gràcies.  

      

 Atentament,  

      

 Immobiliària Bajó i Travís 

    Ribaclara de Glever” 

 

Vaig quedar de pedra. Què significava allò? 

Les brases que quedaven de la meva curiositat 

acabaven de revifar, i de forma punyent. Excitat, vaig 

remenar entre el cúmul de papers, destriant nerviosament 

tot allò que semblava encara intel·ligible. Amb les mans 

plenes, em vaig asseure a l’escaló de davant la porta, 
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recolzant l’esquena sobre un costat del marc, i el peu dret 

sobre l’altre costat.  

Amb més calma, vaig llegir pausadament el plec de 

cartes que havia arreplegat, amb una conclusió cada 

vegada més clara del que allò representava, però també 

amb una gran quantitat d’interrogants que m’increpaven 

sense paciència.  

Vaig trobar un parell o tres més de cartes del mateix 

remitent, amb un contingut semblant, o gairebé exacte. La 

resta només eren factures antigues. De fet, tota la 

correspondència que allí hi havia datava de feia uns trenta 

anys enrere.  

Em vaig guardar la carta més recent de la immobiliària 

i vaig esperar que arribés el pare, que no va tardar més del 

que triga un tro després del llamp.  

De viatge cap a la deixalleria, vaig explicar al pare la 

troballa.  

―La casa del cirerer? ―va preguntar, estranyat―. Es 

refereix a la que hi ha a l’entrada del bosc? Sí, és clar, no 

en pot ser d’altra ―va respondre’s ell mateix, remenant el 

cap. 

Jo em vaig limitar a assentir fermament.  

―La veritat és que l’he vist poques vegades, aquella 

casa ―continuà―, i mai m’havia parat a preguntar-me’n 

res. Així que, sincerament, en sé poca cosa.  

Vaig notar de seguida la decepció que sentia el pare per 

no poder donar-me més informació. Tenia ganes d’ajudar-

me.  

Després de descarregar les escombraries, ens vam 

entretenir una estona asseguts als seients tronats de la 

furgoneta, revisant la carta que m’havia guardat a la 

butxaca.  
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―Això és una oferta de compra en tota regla 

―comentà el pare―. Deu milions, en aquella època, ja 

eren diner llarg. Dius que n’hi havia més, de cartes? 

―No gaires, un parell com a molt. Tenien si fa no fa la 

mateixa estructura, i l’únic que variava era el preu. 

―Així que hi va haver diferents ofertes frustrades. I 

tampoc sabem si finalment aquest tal Pinat va cedir 

―raonava―. Trobo curiós aquest interès tan  insistent per 

part d’una immobiliària. En teoria, haurien de tenir moltes 

altres propietats amb les quals guanyar-se tranquil·lament 

la vida. Per què pagar tant per una excentricitat que no saps 

si vendràs? 

―Potser es dedicaven precisament a això ―vaig 

proposar―. Una immobiliària especialitzada en la 

compravenda de cases fora del comú. Palaus, alcàssers i 

edificis amb llegenda, que només podrien pagar magnats 

milionaris amb capacitat suficient com per gastar-se el 

doble que una persona normal.  

―Podria ser ―afirmà el pare, encara amb les celles 

arrufades i la vista clavada al paper―. Diu que és a 

Ribaclara, però no em sona. Si vols, ho podem buscar. Si 

realment es dediquen al que has dit tu, haurien de tenir un 

reclam publicitari força llampant. 
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MEMÒRIES DE ROCAMBRE 

 

 

 

 

 

 

 
ajó i Travís? No els tinc gaire presents, aquests noms. Nosaltres no hi hem tingut mai 

tractes, d’això n’estic segur. 

Érem dissabte, asseguts tota la família a taula, dinant. El pare m’havia instat a 

preguntar-ho als avis perquè estava segur que ells m’hi sabrien dir quelcom. Havien viscut 

tota la vida al poble, la qual cosa els havia donat l’oportunitat de conèixer, segurament, 

moltes més coses sobre la casa del cirerer que no pas nosaltres. Malgrat això, de moment, 

la resposta de l’avi resultava bastant escarida.  

―I del senyor Pinat? ―vaig fer, per canviar una mica. 

―El senyor Pinat? ―va preguntar l’àvia, quasi retòricament, només potser per intentar 

fer memòria.  

―Sí, Jordi Pinat. És el destinatari de la carta ―vaig aclarir, traient el sobre i 

assenyalant sobre l’adreça de destí.  

―No poden ser d’altres, oi? ―digué l’avi a l’àvia, amb cert punt de misteri. 

―Tens raó. Jordi Pinat i Josefina Tarés ―l’àvia  havia empetitit els ulls i mirava amunt 

mentre pensava―. La parella que vivia a la casa del cirerer.  

―Això mateix ―ara l’avi es dirigia a mi―. Tenien tres fills, i allò era casa seva. De 

fet, van ser ells qui la van construir.  

―De debò? ―vaig exclamar, entusiasmat. Potser de seguida sabria tot de coses sobre 

la casa, el cirerer, i el misticisme que les envoltava― i per què ho van fer? 

―No ho sé, fill ―va respondre l’avi.  

La meva decepció acabava d’igualar, en intensitat, l’entusiasme que havia sentit abans.  

―No els vam conèixer gaire, Pau ―va continuar l’avi, que s’havia adonat del meu 

desinflament―, ens vèiem en moments puntuals, i mai parlaven massa de si mateixos.  

―Els vam donar la benvinguda quan van arribar, xerràvem quan anàvem a comprar el 

pa, i coses d’aquestes ―l’àvia havia pres el relleu de la història―. Bé, de fet, potser 

l’època que ens hi vam fer més, va ser quan tu vas marxar a Àustria, Clàudia ―digué, 

dirigint-se a la mare. 

Vaig girar els ulls cap a ella, sorprès i il·lusionat a la vegada. 

―És veritat que també va venir un fill seu, me n’havia oblidat ―aclarí la mare―, però 

el cert és que quasi bé no vaig tenir relació amb ell. Aquí al poble no érem de la mateixa 

colla, i allà cadascú va agafar el seu camí. Potser al principi parlàvem més, perquè ens 

unia la procedència davant aquell món tan nou, però de seguida que vam fer amics 

diferents ens vam distanciar. Ni tan sols recordo el seu nom ―digué per finalitzar, potser 

amb un deix de culpabilitat a la veu―. Qui sí que recordo era un amic seu, el Girald. El 

pobre estava tan obsessionat a no cridar l’atenció que es va arribar a fer popular per aquest 

motiu. Coses de la vida ―afegí, per treure-hi importància, i va seguir menjant.  

B 
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―No entenc per què vivint tots al mateix poble, que a sobre és tan petit ―vaig queixar-

me―, no us coneixíeu més. I això tenint en compte que en teníeu molts motius, perquè 

teníeu en comú que els fills eren músics i que havien tocat a la mateixa orquestra austríaca. 

Per força hauríeu de saber-ne més! 

―Ja t’hem dit que eren molt reservats. No per res en concret, perquè no eren gens 

desconfiats. Suposo que era una manera de ser de la família, perquè tots eren així 

―explicà l’avi―. Però és normal, Pau, als pobles tothom opta o per ser molt obert, o bé 

tot el contrari. Hi ha qui li agrada creure que tots els habitants som una gran família i que, 

entre nosaltres, tot es pot saber; i hi ha qui pensa que totes les converses són xafarderies 

i prefereixen mantenir-se’n al marge. Els Pinat eren d’aquest tipus. Discrets, però molt 

bona gent. 

―De fet ―prosseguí l’àvia―, podien ser tan callats com volguessis, però això no els 

desposseïa dels seus mèrits. Eren gent molt amable, educats amb els valors de l’altruisme, 

i resultava molt agradable tractar amb ells. Es notava que tots plegats eren una família 

feliç, i els envoltava una mena d’aurèola de pau que et feia somriure d’admiració al 

veure’ls. 

―Te’n recordes, Teresa, d’allò que sempre deien? ―preguntà l’avi, deixant el porró 

a la taula―: “La vida és un regal que no s’ha de desaprofitar, per això no vull tenir 

preocupacions absurdes”. I així ho feien. Eren d’aquella gent que t’encomanen el seu 

entusiasme quan t’expliquen les coses. Llàstima que marxessin ―afegí finalment, 

abaixant una mica els ulls, en senyal de condol.  

―Tens raó. Encara ara em sap greu. 

―Què va passar? ―vaig fer, impacient.  

A fora, el Sol anava canviant de posició lentament, i a aquella hora, els dos pins que 

salvaguardaven la porta d’entrada, com si de dos guardaespatlles es tractessin, ja 

projectaven la seva ombra cap a la vorera exterior. Gairebé havíem acabat de dinar, i 

només faltava trencar el braguer de xocolata, que ja s’esperava al centre de la taula.  

 ―Va ser culpa del poble ―començà l’àvia, amb un timbre de veu transcendental i 

dolgut―. Un dia, pels afores, els Pinat van trobar un noi, ferit. Es deia Martí. Com que la 

Fina era metgessa, el van portar fins a casa seva per a què es recuperés. Més tard, van 

saber que era orfe i que s’havia quedat sense lloc on viure, amb la qual cosa van decidir 

donar-li asil. A partir d’aquell moment, va romandre sempre en aquella casa, i va 

esdevenir un fill més. 

 Va fer una pausa, com si pensés quines eren les paraules més adequades a emprar 

per tal d’explicar el que venia a continuació. 

―El problema va venir anys més tard ―prosseguí―, quan el Martí i la filla dels Pinat, 

la Carolina, van començar a festejar. La gent del poble, carregada de prejudicis, no ho va 

aprovar, i en parlaven amb menyspreu. Allò va durar moltíssim, i mica en mica, el tema 

va començar a pujar de to i de volum, fins al punt que ja ningú dissimulava el rebuig que 

sentia. Es va arribar a titllar l’assumpte d’incest.  

―Però, tant els importava als veïns tota aquesta feta? ―va preguntar el pare, 

sorprès―. Aquestes coses acostumen a quedar en simples comentaris, que acaben marcint 

com una flor d’estiu. No dic que no sigui desagradable, però almenys dura poc. Mai 

m’hauria pensat que es pot arribar a aquests extrems. 

―Tens raó ―va respondre l’àvia―, normalment funciona així. Però també saps que 

els rumors poden ser molt perillosos si se’ls atia massa, i en aquell moment no hi havia 

res més de què parlar. Es van convertir en un verí corruptor.  

Em sentia incapaç d’entendre-ho. Com pot la gent arribar a posar tant el nas allà on no 

el demanen? Què coi els importa si ets frare o canonge? Per què diantre s’han d’interposar 

en la teva vida, si no hi tenen veu ni vot? Aquell bullici de preguntes em cremava, i 
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necessitava formular-les. Quan ho vaig fer, l’àvia em va mirar amb una tendresa gairebé 

condescendent, i semblava trista. Vaig poder llegir als seus ulls la impotència que sentia 

al no poder canviar certes coses de la vida. 

―És una característica humana, fill meu ―digué―, som així. Es tracta de xafardejar, 

dir la nostra sobre coses que ni ens van ni ens vénen, sense ser conscients del mal que 

podem arribar a fer. Critiquem i no volem ser criticats. Les persones tenim la llengua 

massa llarga i l’esquena massa estreta. 

―I vosaltres? ―vaig replicar, enfadat―. També vau reaccionar així? També vau 

prendre part en tot això? 

Els avis es van mirar, sorpresos, com si no s’esperessin aquella pregunta. Però també 

em va semblar veure’ls una estranya expressió d’alleujament, com si amb la seva resposta 

es traguessin un pes de sobre. 

―No ―contestà l’àvia, amb un sospir―. De fet, vam ser dels pocs que els vam 

defensar. Però tot i així, encara ens sentim responsables de no haver-hi fet alguna cosa 

més. 

L’avi assentia. Jo també vaig fer una respiració profunda d’ablaniment, amb la qual 

van lliscar tots els dubtes enfora. M’havia tret un pes del damunt. Primer, per saber que 

no tothom és tan cordur com per maltractar els altres sense pensar-s’ho; i segon, per haver 

confirmat que els avis encara eren els que jo coneixia. Per un moment, m’havia imaginat 

que descobriria quelcom dolorós i decebedor, que em faria perdre’ls l’admiració que 

sentia, però no fou així. Vaig poder-me reafirmar i seguir sentint-me tan orgullós d’ells 

com sempre.  

―I encara hi ha més coses ―informà l’avi―. L’afer va sobresortir tan absurdament 

dels seus límits que hi va acabar havent una baralla. Aquí, al bar de l’Estanislau. El pobre, 

diria que encara no ho ha oblidat ―afegí, remenant el cap―. Allò ja va ser del tot 

surrealista. No tenia cap sentit. Un poble barallant-se per una relació que només incumbia 

a dues persones. No s’entén.  

―Què va passar? ―vaig preguntar, amb un to una mica més cautelós que abans. 

―Una baralla estúpida ―digué, amb la força del dolor―, tan simple com això. Era 

un dia de festa, molta gent havia anat a fer un cafè a Can Lau. Nosaltres també hi érem. 

Els amics del Martí i la Carolina els esperaven unes taules enllà, i quan la parella va entrar 

al bar, es va respirar una tensió molt densa. A partir de llavors, tot es va complicar. 

Sincerament, no sé com va començar, tot plegat ―l’avi es veia verdaderament afligit, 

explicant-ho. 

L’àvia va agafar la mà de l’avi, quasi imperceptiblement, i l’hi va prémer. Va seguir 

ella: 

―Hi havia els germans Cabanilles. La Rosa i el Manel. Resulta que el Manel havia fet 

de padrastre del Martí durant uns anys, però ja es veu que alguna cosa devia anar 

malament, perquè en aquella època estaven intensament barallats. I això es va veure quan 

la Rosa va fer un comentari agre i malintencionat contra la parella. El Martí no ho va 

poder suportar més i va anar-li a demanar explicacions bruscament, agafant-la per la 

solapa de la camisa. Quan el Manel ho va veure, es va comportar com un guardaespatlles 

ben entrenat, i va colpejar al Martí sense pensar-s’ho ―explicava, contrariada―. Va ser 

terrible. Tothom va perdre els estreps, i es van llançar els uns contra els altres. Qui 

intentava posar pau encara en sortia més malparat. Fins i tot nosaltres quatre ―va dir, 

referint-se a ells dos, la mare i el tiet―, hi vam prendre part, intentant protegir els nois de 

tot allò.  

La mirada se li havia enfosquit, i tenia un posat abatut que li feia semblar els globus 

oculars més enfonsats del normal. Es notava que no els agradava parlar de tot allò, que 

eren records cruents que preferien no desenterrar. Em sentia culpable per haver-ho 
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provocat però, en el fons, també em notava satisfet, perquè entreveia que el fet d’haver-

se esplaiat contant-ho els feia un bé.  

L’àvia es va girar de sobte, com si just llavors s’hagués adonat d’alguna cosa. 

―I tu, Ambròs? No has obert la boca en tota l’estona. Segur que els pots explicar més 

coses, encara. Eres molt amic del Martí. 

―Sí, és cert ―va dir, arrossegant les paraules, i aixecant-se de cop d’una mena 

d’ensopiment―. Però no en sé gaire cosa més. Quan van marxar vam perdre 

completament el contacte.  

―I no saps per què van construir la casa? ―vaig preguntar-li, amb l’esperança que ell 

ho sabés. 

―Ui! No, no ―contestà―, al principi jo només coneixia el Martí. La Carolina fou 

més tard, i la casa feia anys que estava construïda. 

―Però algun dia t’ho devia explicar, no? ―vaig insistir. 

―Eh? Sí, potser sí. Però no me’n recordo ―va dir, contundent.  

Vaig entendre, pel to i per les paraules, que aquell era el moment de frenar. El tiet 

estava estrany, incòmode, desmesuradament evasiu. Vaig mirar la resta de la família. 

S’havien quedat tots quiets, observant com s’aixecava i es posava la jaqueta. Feien la 

mateixa cara d’estupefacció que devia fer jo. No era normal aquell comportament, quan 

el tiet sempre era amable i pacient amb les preguntes que li feia sobre el món. Aquell 

tema tampoc tenia per què ser diferent.  

―Bé, família. Jo me n’he d’anar. Moltes gràcies pel dinar, el pròxim el faré jo, 

d’acord? Fa poc vaig aprendre una recepta nova que m’agradaria provar. Fins el vespre! 

―es va acomiadar.  

―Que has quedat amb una noia?  ―vaig dir, enriolat, per tocar-li una mica el voraviu 

i intentar recobrar l’ambient de sempre. 

―Sí, Pau. I no vull que en facis broma ―va respondre, sec, aspre, distant. 

Ell, em deia que no fes broma? Ell, que mai a la seva vida havia dit res seriosament? 

Ell, que no deixaria de riure ni amb la boca cosida? Sí, ell s’havia atrevit a enfadar-se de 

la forma més dura que se’m podia acudir, sense explicar-me el per què. S’havia girat amb 

el front corrugat i amb una expressió severa. La seva mirada estava encesa d’alguna cosa 

que jo era incapaç de comprendre. Ràbia? Enuig? Dolor? No ho podia saber, i més tenint 

en compte que potser, en aquella edat, encara no havia vist mai el tiet preocupat per alguna 

cosa.  

No era normal. Massa coses l’havien molestat.  

Vaig trencar la figura de xocolata d’un cop, i ens vam menjar la mona sense el tiet. 

 

 


