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Pròleg 
 

Un any més, l’Associació Garrotxa Cultural ha incentivat la creació 

literària a la comarca amb el premi “Colada de Lletres”. En aquesta 

publicació hi trobareu les narracions guanyadora i finalistes de la 

tercera edició d’aquest concurs de narrativa curta.  

     S’ha dit moltes vegades, i hi estic d’acord, que la literatura és una de 

les millors formes de comunicar-nos. Llegint aprenem a conèixer-nos i 

a conèixer els altres; aprenem a pensar i així esdevenim més crítics i 

més lliures. Però per sobre de tot, sempre he cregut que la cultura en 

general (la literatura, la música, el teatre o el cinema), ens fan feliços. I 

n’estic convençut. Mireu si n’és de senzill l’argument: les persones 

felices són més bones i estan més ben preparades per conviure i 

respectar les altres.     

     Segurament els experimentats alpinistes de la Garrotxa somien en 

conquerir algun dia grans cims com l’Everest o l’Aconcagua, però 

també saben gaudir del plaer que els proporciona caminar pel 

Collsacabra o l’Alta Garrotxa. Perquè la proximitat també és un valor a 

tenir en compte i ens facilita establir vincles emocionals amb una natura 

que reconeixem, que estimem, i que és la nostra.     

     Així mateix, els lectors de cada racó d’aquest extens món sabem 

gaudir de les grans obres de la literatura universal i dels autors actuals 

més reconeguts. Però, al mateix temps, també d’aquells creadors que 

coneixem i amb els quals compartim la nostra quotidianitat.  

     I per tal que aquestes creacions de proximitat arribin a les nostres 

mans necessitem plataformes de suport i iniciatives com el premi 

“Colada de Lletres”.  

     La meva enhorabona als guanyadors i finalistes d’aquesta edició i el 

meu agraïment a l’Associació Garrotxa Cultural per la seva iniciativa.    

 

 

Pep Berga i Vayreda 

Alcalde d’Olot 
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L’ANELL DE LA RESURRECCIÓ  (Jaume Espadalé) 

 

John Worth arribà al cim del Mont Flamíger esgotat. Aixecà la 

vista i observà el recorregut dels últims dies. Davant seu es 

trobava el Bosc dels Dimonis on havia batut més d’una vintena 

d’infernals espectres gràcies a la seva màgica espasa. Una espasa 

capaç de gelar el foc més ardent i capaç de desfer el gel més fred. 

Si no hagués estat per l’Afilada no hauria aconseguit vèncer la 

majoria d’obstacles que s’havien intentat interposar en el seu pas. 

     Aixecà una mica més la vista i aconseguí veure com 

serpentejava l’ample i profund riu d’Aigüesbraves on havia 

perdut la seva muntura a causa d’una serp de mides descomunals, 

i al seu company, l’escuder que més li havia durat al seu costat, 

del que fins i tot s’havia après el seu nom.  

     -Et recordaré sempre, Miles Camesllargues- digué el cavaller 

amb els ulls clucs, pregant perquè la seva ànima trobés la senda 

cap al més enllà. 

     Ell i el seu escuder s’havien plantat davant dels deu mercenaris 

que guardaven l’únic camí cap a la inexpugnable Fortalesa 

Ardent, l’únic que el separava del seu destí. Un objecte màgic que 

anhelava amb força des de que era petit: l’Anell de la Resurrecció. 

Amb ell el cavaller passaria a ser un ésser immortal, burlant la 

mort fins i tot després de rebre-la. Ja no necessitaria trobadors ni 

joglars perquè el seu nom fos recordat i així viure sempre ja que 

ell mateix estaria en aquella terra fins els albors de la fi del món, 

quan el cel es plagués de dracs i la terra de dimonis. Ni el Judici 

Final aconseguiria prendre-li la vida. 

     John somrigué pensant en el que l’esperava i girà el cap per a 

observar l’últim gran obstacle: els murs de la fortalesa. Les 

llegendes explicaven que la pedra amb la que s’havia alçat fou 

extreta del mateix infern i per això cap ser humà podia ni tocar-la 

sense quedar reduït en cendres. De totes maneres ell tenia un as a  
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la màniga. Els seus guants i les seves botes, cosits amb fibres de 

les canyes dels Quatre Pics, aguantarien aquella escalfor i més si 

fes falta. Un altre obsequi que rebé d’una de les seves aventures 

on també es quedà sense escuder... 

     -Em duren massa poc- pensà, fastiguejat amb la sort que corria 

qui l’acompanyava. De totes maneres, l’únic que de debò li havia 

sabut greu fou Miles. Un gran escuder i gran guerrer, L’havia 

acompanyat durant més d’un any i... sempre li havia fet favor. 

     Escopí al terra i alçà la vista intentant ignorar la seva falta. 

Havia de continuar, així que prosseguí amb la seva marxa fins 

arribar al davant d’un dels alts murs. Observà que hi havia petites 

escletxes i osques a la pedra que li servirien per escalar-la, així 

que inicià l’ascens. 

     A mida que pujava notava l’escalfor a través dels seus guants 

però, per a la seva satisfacció, el teixit l’aguantava sense 

problemes. Qui no aguantava tan bé fou el seu rostre, ja que al 

estar tan a prop sentia com si tingués el cap a dins d’una llar de 

foc.  

     Aviat se li començaren a cremar els cabells i hagué de tancar 

els ulls perquè no se li assequessin. Ell sabia que era l’última 

prova així que seguí fent tentines amb les mans per acabar de 

trobar les osques que li permetessin arribar a dalt del mur. 

     Un cop a dalt obrí el sarró i es tirà una mica de vi en el rostre 

per a refrescar-se. Tenia la cara vermella, com si hagués estat 

masses hores al sol i... tot i haver arribat a dalt, haver superat el 

que les llegendes explicaven que era l’últim obstacle... un rugit 

esfereïdor féu vibrar el món sota els peus de John Worth, qui obrí 

els ulls com plats buscant l’únic ésser capaç de tal rugit. El soroll 

d’unes cadenes corrent, l’aletejar d’unes ales de mida 

desproporcionada i un altre rugit van atraure l’atenció del 

cavaller, que descobria el que no s’havia atrevit mai a pensar que 
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realment existís. Un enorme i monstruós drac, de més de deu 

metres de llarg entre musell i cua, amb una enorme cadena lligada 

al coll aixecà el vol per enfrontar-se amb el que havia gosat 

despertar-lo del seu llarg somni.  

     John s’apressà a treure la llança que duia i a lligar-hi una corda. 

Aleshores apuntà al marc de fusta d’una de les finestres de la part 

interior de la fortalesa i llançà la llança aconseguint clavar-la amb 

força. Aleshores sota la persecució de l’alada criatura va córrer 

per la muralla i, agafant la corda amb força, quan aquesta estigué 

tensa es deixà caure per balancejar-se en una corba que l’ocultà 

de la mortífera alenada d’aquell drac. 

     Al veure que anava a colpejar contra la paret de la fortalesa, 

per evitar l’impacte i veient que estava a poca altura, es deixà 

caure i rodà pel terra per desenfundar l’Afilada. Buscà també al 

sarró fins a treure un flascó que li havien entregat en una altra de 

les seves aventures i l’aixecà satisfet. A dins hi havia un vent 

huracanat creat màgicament. Ho tenia tot per vèncer doncs, ja 

que, amb l’alè de la monstruosa criatura a ratlla, només era una 

bèstia de grans dimensions contra ell i l’Afilada. 

     El drac colpejà fortament el terra davant d’aquell agosarat 

cavaller i, després d’aixecar el coll per buscar el seu foc intern, 

escopí una alenada de foc que l’humà repel·lí obrint el flascó i 

dirigint aquell vent huracanat cap a l’amenaçadora columna de 

foc.  

     Estigueren un temps així, forcejant, fins que el drac s’adonà 

que allò no portava enlloc. Així doncs, la monstruosa criatura 

tancà el musell i atacà al cavaller amb les urpes. 

     John esquivà una i altra vegada aquelles afilades potes fins que 

aconseguí contraatacar i li tallà un dit amb l’Afilada. El drac rugí 

de dolor i aleshores atacà amb la boca per cruspir-se’l d’un glop. 

Però el que no sabia era que John Worth era el cavaller més hàbil 
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dels regnes humans i que la seva màgica arma li podria treure la 

vida amb un sol tall.  

     El cavaller era conscient de tot allò i anà a totes. Saltà cap a 

dins de la boca del drac i, un cop a dins i sense donar-li temps per 

tancar la boca, féu un atac circular amb l’Afilada que aconseguí 

tallar-li el cap en dos. 

     Mai hauria ni somiat en el que acabava de fer. Aixecà la vista 

per admirar a la monstruosa però majestuosa criatura. Les seves 

escames brillaven sota la llum del sol. Fou una bella visió. 

     John somrigué, ja que no recordava cap rondalla de cap 

Matadracs. Però a partir d’aquell moment n’hi hauria una que 

donaria la volta al món. 

     La intensitat de llum reflectida per les més de mil escames del 

drac augmentà mentre el cos anava reduint de mida. Fins que 

desaparegué i de l’anella que envoltava el coll de la criatura tan 

sols en quedà un petit i brillant anell. John somrigué. Allà tenia 

l’obsequi de la gesta: l’Anell de la Resurrecció. Sabia del cert que 

era un objecte poderós. No sabia fins a quin punt, però creia que 

podia arribar a ser perillós. Tot i això l’agafà i l’observà feliç. 

L’havia trobat. Se l’havia guanyat, així que se’l col·locà al dit 

anular i tancà els ulls, centrant-se en les sensacions que li 

transmetia l’anell. Se sentia fort, imbatible! Ja mai coneixeria la 

mort!  

     De sobte però, s’adonà de l’error que havia comès pres per 

l’avarícia. S’havia col·locat l’anell sense pensar en les 

conseqüències i estava començant a notar els seus efectes. De la 

força que sentia se li inflaren els músculs de tot el cos. De les 

ganes de volar, comunes en tots els homes, li començaren a 

créixer dues ales. El seu cos s’omplí d’escames i l’anell passà a 

ser un collaret lligat a una cadena. La Resurrecció fou completa, 

doncs, i John Worth passà a ser el mateix drac que havia vençut.   

Les vides dels milers de cavallers que havien vençut al drac abans 
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que ell passaren de sobte davant dels seus ulls. Tots havien caigut 

en el mateix malefici.  

     Tots eren un mateix ésser. Un ésser... immortal. 
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ESTRELLES MICHELIN (Montserrat Angles) 

 

M’hagués quedat uns llargs minuts més si hagués disposat del 

temps per mirar aquell gat. Aquella actitud relaxada em 

transmetia pau. I en aquell moment em vaig adonar d’on havia 

tret el meu do d’adonar-me del que pensa la gent tan sols mirant-

los els ulls i l’expressió del rostre. Els gats havien estat els meus 

mestres. Ells sempre tan expressius... 

     Vaig mirar el rellotge. Faltaven pocs minuts per les dues del 

migdia. Havia quedat per dinar amb en Pep i ja feia tard. No em 

quedava massa temps per arribar al restaurant −el cert era que 

encara no hi havia arribat−. El meu amic segur que ja estaria fent 

un Bloody Mary o alguna cosa per l’estil. A mi no em feia molta 

il·lusió anar a dinar a un dels restaurants més influents del país i 

en Pep no em parava de repetir que això em passava perquè no hi 

havia anat mai. Li volia demostrar que no era aquest el tema. 

Simplement que a mi no m’agrada tanta fanfarronada per 

emplenar l’estómac.  

     Des de fora ja el vaig veure amb el diari estès i una cigarreta a 

la boca.  

     -Vols dir que amb aquest fum pots assaborir alguna cosa d’això 

que t’estàs fotent? –li vaig deixar anar amb un to sarcàstic una 

vegada al seu davant, quan encara no havia advertit la meva 

presencia. 

     La seva mirada es va separar del diari, es va aixecar i amb un 

somriure d’orella a orella em va abraçar tot donant-me un copet a 

l’esquena. Va abandonar els papers de les notícies a la tauleta del 

costat.     

     -Què vols prendre? –em va deixar anar amb una bafarada de 

tuf de tabac.  

     -Res, gràcies. Prefereixo passar a la taula. 
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     Va apagar la cigarreta i em va fer passar a la sala principal. 

Ens van conduir cap al lloc on havíem de seure. Ens esperava una 

taula més gran de la que havia imaginat per a dues persones i 

guarnida amb quatre pedres posades amb gràcia i barrejades amb 

quatre fulles d’heura que jo hagués anat a buscar al riu 

personalment. Vaig pensar que si era guai això de posar pedres a 

la taula ja ho faria a casa meva. Potser els meus fills i la meva 

dona em deixarien de dir que sóc fat i que em falta salsa. Tal 

vegada els sorprendria amb una cosa que he vist i no se’m hauria 

acudit mai a mi tot solet si no l’hagués copiat. I de pas deixaria 

de sentir que s’ha de viure la vida amb més alegria i no tan 

avorrida i monòtona com la visc jo.  

     Encara no havia tingut temps de preguntar-li a en Pep què era 

el que estava bevent. S’ho havia emportat a la taula i ara estàvem 

tots dos amb la carta al davant. El maître ens havia suggerit unes 

vieires amb salsa tàrtara i caviar que estaven fora de carta. El meu 

amic ja estava amb la boca plena de saliva només de pensar-hi. Jo 

em mirava la carta amb una total indecisió. Em feien mal aquells 

preus que marcaven la línia del restaurant però jo no havia de 

pagar. No obstant, no sabia què triar. Normalment aquestes coses 

es resolen triant el mateix que l’altre però llavors em va tocar una 

tasca més complicada encara: triar el vi. No va servir de res la 

meva insistència que ell coneixia millor el terreny que no pas jo. 

Finalment em vaig decantar per un vi blanc de criança que 

semblava que tenia un nom simpàtic i informal. Com que vam 

demanar les vieires de segon vam agafar un plat molt típic de la 

zona. Diu que a en Pla li agradava molt: el Niu.  

     A mi aquell poti-poti de tripa de bacallà barrejada amb tords i 

patates guisades no em va acabar d’entusiasmar però segur que és 

un gran plat. El primer plat, per a mi, va ser excel·lent. El punt 

salat del caviar li donava el seu punt exquisit. El Niu, en canvi, 

només d’aixecar la campana ja vaig saber que no era un plat fet 
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pel meu gust. Encara no l’havia tastat però aquella concentració 

d’olors ja em va donar la informació que necessitava.  

     De postres vam optar per formatge. Degut al meu 

desconeixement em vaig deixar aconsellar pel professional. El 

Vacherin Montdor va ser el formatge estrella del meu plat: un 

formatge suau i untuós en boca. Fantàstic.  

     Mentre fèiem el cafè observava les dents del meu amic 

esgrogueïdes. El seu somriure, la seva mirada... em feien pensar 

amb el gat que havia vist dalt d’un balcó feia uns minuts abans. 

Tal vegada ja feia unes tres hores. El seu posat relaxat i feliç com 

si no s’hagués de trencar mai aquesta tranquil·litat.  
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COMPLICITATS  (Joaquim Bohigas) 
 

Un robatori en un pis d’estudiants atia la col·laboració entre dos 

veïns per a intentar resoldre el cas 

 

La parella, que no tindria més de vint-i-pocs anys, havia trencat 

la relació. I l’estudi, situat a la Gran Via de Jaume I de Girona, es 

posaria a lloguer en breus setmanes. Així havia comunicat, com 

una lletania, amb to moderat i sense massa matisos la propietària 

de l’immoble al veí de la primera planta enmig del soroll explosiu 

d’una moto que circulava a velocitat inadequada per la calçada. 

L’assumpte tenia poc misteri i és el resultat de la lògica humana 

elemental. Una relació sentimental ha de torejar amb la passió, la 

por, la gelosia i l’admiració bevent alhora un vi brillant i clar, 

equilibrat, amb cos, fi i elegant. Però sol arribar un final i, a 

vegades, prou embolicat. El preuat líquid, que embriaga si un no 

vigila, s’havia acabat abans d’hora. Li va afegir, una vegada més, 

que l’agència immobiliària tindria molta cura en la selecció dels 

nous inquilins. Era un habitatge de superfície petita que, en la 

construcció inicial, era un despatx i una sala d’espera. Per tant, 

descartaven famílies amb mainada. No creia que fos difícil trobar 

alguna persona que, o bé visqués sola, o bé tingués perfil de 

treballador destinat a la ciutat com un jutge o un metge, va 

concloure modulant el missatge. Li parlava com si es coneguessin 

de tota la vida. 

     El veí s’havia creuat amb la parella per separat unes setmanes 

abans. Devien aparentar una relació humana, dolça, entranyable i 

agraïda. Darrerament estava més atent que mai per a saber qui 

entrava i sortia de l’edifici. Tenia la sensació que tot plegat 

s’havia tensat força −no ho sabia explicar millor− i era necessari 

incrementar l’atenció cap al seu entorn. Si detectava alguna cara 

nova les alarmes s’encenien. El noi semblava molt formal però, 
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alhora, desconfiat i poc comunicatiu. Van intercanviar-se una 

breu salutació. Semblava posseït d’un caràcter vitalista, amb 

interessos múltiples i disposat a gaudir-los. Tenia la mirada 

severa, fins i tot inquisidora, i anava ben clenxinat. Va confirmar, 

en aquell moment, que era un estudiant de la Universitat de 

Girona perquè, si no recorda malament, portava la blavosa carpeta 

que reparteixen en fer la matrícula. Dies després el veí havia 

deixat passar la noia en el portal. D’estatura mitjana, complexió 

ufanosa, cabell castany, ulls clars i cara rodona. Parlava, 

ostentosament en francès a través d’un mòbil però, tot i això, li va 

agrair el gest de bona educació amb un somriure comprensiu. Va 

creure, ràpidament, que era una nova veïna d’algun pis de lloguer. 

No en va fer cas. Ho preguntaria per treure’s la curiositat. En 

aquell edifici hi entrava gent de tota mena.  

     Les discussions entre la parella havien sovintejat en les 

darreres setmanes. El detonant va ser que la noia no podia pagar 

la part del lloguer que li corresponia. Havia buscat, sense èxit, una 

feina. La manca de diners havia anat torpedinant, de mica en 

mica, la relació sentimental. Aparentment res més que això. Però 

no n’estaria tan segur. La joventut no sempre és un valor per si 

mateixa. 

     Un altre succés havia colpejat la delicada convivència. Feia 

pocs dies que havien entrat a robar a l’estudi i, des de la terrassa 

que dóna a un pati interior, també van accedir al pis dels 

propietaris. En els darrers mesos sovintegen els assalts en 

domicilis de la ciutat, per no dir els robatoris amb intimidació, 

obrint els panys en un parell de minuts o usant claus sostretes o 

copiades. 

     Com ho van poder fer? No van forçar cap porta. Es van deixar 

alguna eina que usaren per entrar sense deixar rastre? Les 

víctimes van divulgar, a través de les xarxes socials, com s’ho 

estaven passant de bé lluny de Girona? Van explicar, o deixar per 
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escrit en algun lloc, que marxaven del pis durant un parell de dies? 

Els lladres van entrar per alguna finestra? Perquè van decidir  

robar en una setena planta i no en una d’inferior? El veí escoltava 

les preguntes i possibles respostes immòbil i pacient, amb els 

braços encreuats al pit, sense moure les mans, amb la mirada 

fixada en la propietària i intentant mantenir una expressió 

relaxada. La llum del carrer s’anava tenyint de gris. 

     La causa és més senzilla d’explicar. Els estudiants havien 

marxat sense tancar amb clau. Confirmat. Van entrar primer per 

la porta de l’estudi llogat i després, a través de la terrassa exterior, 

van accedir al pis del costat. Això va passar un cap de setmana, 

quan els propietaris marxen habitualment a la muntanya. 

L’incident havia sacsejat el tarannà plàcid de la família.  

     Aquell diumenge al migdia, en el moment d’obrir la porta de 

l’entrada del bloc, el veí va observar el moviment neguitós d’un 

home que, a més de fixar-li la mirada, parlava a través d’un mòbil 

utilitzant uns auriculars blancs. Alhora que buscava les claus va 

clavar els ulls en aquell curiós entretingut a guipar-lo. No en va 

fer més cas. Però, és clar, no desconfiaria de tothom.  

     L’endemà, en conèixer el robatori, es va comprometre a ajudar 

a la propietària. Sense propòsit de convertir-se en un heroi sense 

capa, li digué suavitzant la veu. Va recuperar la nerviosa 

bellugadissa del misteriós home atrafegat, precisament, un dia de 

festa. Va dibuixar l’escena amb meticulositat. Va calcular que 

tindria quaranta i pocs d’anys, d’estatura alta i complexió forta, 

cabell ros, ulls clars i la cara rodona. Mirava molt, amb cara de 

por, expressant un posat recelós. No li va ser massa difícil 

construir un relat que apuntava a l’enigmàtica fera amansida que 

parlava per telèfon. Estava en joc la tranquil·litat amb la que havia 

conviscut bona part de la seva vida. No tocava treure pit sinó 

aplicar la intel·ligència. Calia aplicar el manual de comportament 
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astut. És un error donar un cop de porta. Convé deixar-la mig 

oberta. El món dóna moltes voltes. 

     El veí havia interceptat a la propietària en un carrer pròxim. 

Estava espantada. La por s’havia estès com un tumor. A 

conseqüència del robatori la família caminava amb cura per casa 

seva. El fill es feia acompanyar per les diverses estances. Estaven 

atents a qualsevol remor i als sorolls llunyans. La intimitat havia 

estat violada. Entrar a l’edifici es feia amb temor. La imatge de 

sortir de l’ascensor i contemplar la porta del pis oberta també 

retrunyia en el cervell del veí. La propietària, que ho explicava 

amb el to de veu canviat, es feia creus que la parella s’hagués 

deixat l’estudi sense tancar. Es queixava també sobre com algú 

havia obert la porta de l’edifici a través del porter automàtic sense 

saber qui entrava.  

     - A qui se li acut? −va reblar− S’ha d’anar més amb compte     

−lamentava.  

     Els Mossos estaven investigant el cas tot i que, en aquells 

moments, tenien poca cosa a dir. Li va explicar que tenia un enllaç 

amb la policia. Una agent, també mare.  

     - I tu, no vas sentir res? −li va preguntar, amb gran subtilesa i 

clavant els ulls amb els del veí. 

     L’únic que habitualment sentia un diumenge al migdia era 

procedent del cel obert: el so ansiós i de certa agressivitat de les 

gavines que exhibeixen un genial sentit de l’adaptació a la vida 

urbana. Quan les sent s’imagina aquests ocellots de plomatge 

blanc −exceptuant la part superior de les ales i el tors, que són de 

color gris−, i bec i potes grogues voletejant agressivament pels 

terrats a fi d’alimentar-se mitjançant un vol que pot arribar a ser 

intimidatori. Res més que això. Aquella tarda angoixant i 

insípida, sobretot quan el sol se’n va, s’havia fos amb un silenci 

només interromput pel so intermitent dels cotxes i els espetecs del 

tub d’escapament de més motos.  
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     En sentir que la volia ajudar li va demanar el número de telèfon 

mòbil. El veí va observar com el seu nom i cognom, i nou xifres 

més, eren enviats a través del WhatsApp. Tenia certa pressa.   

     Un agent va trucar el veí uns dies després. El primer parlava 

avorridament. El segon li va narrar, una vegada més i de manera 

prudent i elegant, la mateixa història. Va rebutjar amb fermesa 

una roda de reconeixement fotogràfic. Estava segur que 

l’aparença de l’home era el prototip de persona de l’est però seria 

incapaç de reconèixer en concret els trets facials. Poca cosa podia 

fer. Deixant de banda la conducta un pèl estrafolària recordava, 

amb prou feines, que vestia roba clara i utilitzava uns auriculars 

de botó de color blanc. Però poca cosa més. El policia va donar-

li les gràcies. I prou. Precisament el contrari del que volia sentir. 

Això és el que li va comentar a la propietària, pocs dies després, 

quan es retrobaren pel carrer. Aquesta li va confirmar que la noia, 

romanesa, havia marxat precipitadament a Empuriabrava. La 

propietària −li va avançar− tenia la intenció de proposar 

l’increment de les mesures de seguretat, com un codi 

personalitzat per entrar a l’edifici, en una reunió convocada per 

l’administrador. Podia haver citat altres opcions, com reforçar la 

porta amb un forrellat de seguretat o un bombí més un escut o 

instal·lar una de cos cuirassat... Però no ho va fer.  

     -Com ho veus? −el va interrogar amb somriure misteriós. 

     Apuntava, altre cop, que la causa era a la porta d’entrada de 

l’edifici. Però ja no estava tan segura. 

     El torcebraç amorós s’havia resolt a favor del noi i hi residiria 

fins a acabar el contracte.  

     Efectivament, l’estudiant assenyat potser havia conviscut amb 

una còmplice del robatori. 
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TAST I SENTIMENTS DE L’ALTA GARROTXA  

(Joan Carreres) 

 

La comarca natural de l’Alta Garrotxa abasta terres de les 

comarques de la Garrotxa, l’Alt Empordà i el Ripollès i es troba 

encaixada i delimitada geogràficament entre els rius Muga, al 

nord, i Fluvià, al sud, el coll de la Boixeda, a ponent, i el massís 

de la Mare de Déu del Mont, a llevant. 

     A primer cop d’ull i per qui no ho coneix pot semblar, tal i 

com indica la definició de la paraula garrotxa, una terra aspra, 

trencada i de mala petja. Una terra que inicialment potser no 

convida excessivament a entrar-hi ja que té l’aparença de ser 

esquerpa, poc amable i adusta. Però no us deixeu endur ni 

convèncer per les aparences. Persistiu, entreu-hi i no us decebreu. 

     Durant les primeres passes que es poden donar en aquest 

territori que, sortosament, s’ha pogut mantenir al marge de la 

−massa vegades− pertorbadora acció de la mà de l’home, és fàcil 

adonar-se que l’esmentada definició no va gens desencaminada: 

l’orografia de l’Alta Garrotxa és trencada i turmentada 

geològicament, amb desnivells sobtats i trencats, amb cingles, 

espadats i estimballs que imposen respecte i prudència i que fan 

basarda. En certs indrets i en certs moments costa imaginar que 

pugui haver-hi camins i corriols per recórrer el terrer. I, encara 

més, es fa difícil pensar en les dures condicions en les que havien 

de viure i treballar la gent que habitava els masos, els llogarrets i 

els pobles de la zona. Aquestes primeres sensacions i dificultats, 

afegides a l’aïllament geogràfic i a les gens fàcils comunicacions 

de l’indret poden portar al visitant o a l’excursionista poc avesat 

a renunciar a entrar-hi. Però no us desanimeu i no us rendiu. 

Seguiu tossudament endavant amb fermesa i voluntat. 

     No és fàcil entrar-hi, certament. Però qui s’atreveix a entrar i 

a endinsar-s’hi buscant i descobrint calmosament els seus camins, 
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els seus viaranys i els seus racons més amagats i més íntims, 

enrondant-la i festejant-la com si d’una formosa pubilla es tractés, 

obtindrà un gran dot: acabarà rendint-se als seus encants i quedarà 

i restarà impregnat i enamorat per sempre de l’essència d’aquestes 

contrades feréstegues i recòndites. 

     Pot entrar-s’hi per qualsevol punt cardinal i anar recorrent, 

descobrint i descabdellant els seus secrets, trobant-hi a cada 

incursió que s’hi faci nous i legítims motius per tornar-hi una i 

una altra vegada. És molt recomanable, però, que el neòfit s’iniciï 

i es bategi pujant a l’emblemàtic i inoblidable puig de Bassegoda. 

Tal i com va escriure, fa més de cent anys, l’insigne escriptor i 

pintor olotí Marià Vayreda en les primeres línies de la seva 

cèlebre obra “La Punyalada”: “Dalt del Puig de Bassegoda, com 

posat exprés per a confort de l’excursionista afadigat, hi ha un 

canapè de blaníssima herba i sòlid respatller de pedra, on algun 

temps jo m’hi asseia sovint, contemplant sempre amb el mateix 

interès el grandiós panorama que s’estenia a mos peus”. Un 

fragment d’aquesta citació es troba reproduïda en una placa que 

el Centre Excursionista d’Olot va col·locar al cimadal d’aquesta 

distintiva muntanya garrotxina. I és que és una muntanya 

estretament lligada al terme. És símbol i referència pels 

excursionistes i per a la gent que viu al seu entorn: des de la 

Garrotxa a l’Empordà, des del Pla de l’Estany al Vallespir. 

     Des del cim del Bassegoda, d’altra banda, s’albira una 

magnífica vista panoràmica la qual es converteix en una 

privilegiada porta d’entrada a l’Alta Garrotxa. Emplaçats allà dalt 

aquest espectacle visual permet situar perfectament la zona dins 

el marc que geogràfic global que l’envolta, amb la rica i fèrtil 

plana de l’Empordà i el mar d’una banda i l’altiu Pirineu de 

l’altra. Dirigint i guiant la nostra mirada al seu interior s’obté la 

constatació que estem davant de tot un món per descobrir: valls, 

relleus i cims que se’ns mostren oberts, esbatanats i disposats a 



Colada de Lletres                                                                                           21 
 

rebre’ns i a acollir-nos generosament. Des de les enclotades i 

amagades valls de Riu, de Ribelles, de la Muga, del Borró, de 

Sant Aniol i d’Oix fins als airosos i atraients cims de la Mare de 

Déu del Mont, del puig Salarsa, de Freixenet, del Martanyà, del 

Bestracà, del Sant Marc i del Comanegra, passant pels 

idiosincràtics i sinuosos relleus de Lliurona, dels Treus, del 

Ferran, de les Canals, de les baumes d’Uja, de la serra de 

Banyadors, del puig de la Gavarra, del castell d’Arget i del Fau 

entre molts altres. Aquesta visió reveladora i corprenedora és, 

sens dubte, l’immillorable punt de partida per endinsar-nos en el 

petit i gran món que s’ofereix i que es desplega sota els nostres 

peus. 

     Un cop sadollats amb aquesta superba contemplació vista i 

viscuda és hora de baixar del pedestal on ens trobem i de tocar de 

peus a terra. Així és com podrem començar a encaminar les 

nostres passes cap a l’interior del relleu físic que acabem de 

veure. 

     Descendim un esglaó i ens trobem en el pla de la Bateria, lloc 

de vivències i records íntims i inesborrables. L’esmentat pla és un 

excel·lent punt de partida per accedir al cim del puig de 

Bassegoda per a la gens menys habituada a caminar i, a més, és 

una talaia magnífica des d’on es divisen unes postes de sol 

majestuoses. Lloc plàcid i recollit, lloc de nits d’estiu memorables 

i úniques. 

     Més enllà del Bassegoda podem anar cap a on vulguem. Per 

tot arreu trobarem llocs i moments que ens ompliran i que ens 

faran sentir bé. I com més hi anem, més en comunió i més 

estretament lligats al territori estarem i ens sentirem. 

     La bonica vall de Riu situada a l’aiguavés ponentí del puig de 

Bassegoda és un punt d’assossec que apareix sorprenentment i 

inesperada enmig de la turmentada geografia que l’envolta. Entre 

les imponents moles calcàries del caire de Comadells, de l’altívol 
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Bassegoda, del Martanyà i de la carena dels Treus i de Freixenet, 

sorgeix aquesta petita vall com si fos la perla de la gran curculla 

que formen les muntanyes i els espadats que l’encerclen. A les 

vores dels prats que entapissen la vall d’un verd immaculat i 

benefactor hi puntegen els ancestrals masos de la Plana, del 

Bosquet i de can Gustí de Riu, en el qual hi viu la gairebé darrera 

família alt-garrotxina de soca-rel. I hi viu mantenint els costums 

i la forma de vida heretada de dècades i segles endarrere. Una 

vida lligada a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals. Una 

vida que s’ha anat apagant a mesura que la gent ha anat 

deshabitant el territori i que gairebé ha desaparegut i ha 

esdevingut tan sols un record. Un record punyent i melangiós del 

qual ens en parlen la gent que ho va viure i les romanalles dels 

masos i de les feixes que anirem trobant en el transcurs del nostre 

trescar. Una gent que va marxar cap a pobles, viles i ciutats de 

l’entorn per poder mantenir i tirar endavant la família. Uns masos 

i unes feixes que fa unes dècades eren habitats i conreats i que 

avui resten en l’oblit i envaïts per la vegetació, engrunant-se a poc 

a poc. 

     A ponent, per sota la vall de Riu, s’escola la sorollosa i alegre 

riera de Sant Aniol la qual prové de la vall homònima. Remuntant 

la riera per un corriol que ressegueix l’engorjat del Gomarell i del 

Citró s’arriba al cor de la vall, a l’ermita de Sant Aniol d’Aguja, 

un dels molts exemplars de senzilles ermites romàniques que 

esquitxen el territori on ens trobem. Sant Aniol: punt de partida 

històric de l’Alta Garrotxa. Un lloc on s’hi celebra un popular 

aplec de trobada i germanor, paratge natural i paisatgístic d’un 

gran valor. 

     Al nord de Sant Aniol s’estenen les isolades valls de Ribelles. 

En una de les raconades s’hi troba la capçalera de la Muga, riu 

que davalla de les terres vermelles de la seva font i que s’endinsa 
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en les anfractuositats d’aquests paratges tan poc freqüentats i tan 

desconeguts. 

     A ponent de la vall de Sant Aniol s’alcen les muralles pètries 

que comencen a la lleixa del Brull. 

     Puig Sanoguera, la lleixa Palomera i les baumes d’Uja formen 

una barrera gairebé infranquejable. Només alguns passos i graus 

permeten travessar-les. Per sobre, la panoràmica carena dels 

puigs de Sant Marc i de les Bruixes i del Comanegra. Més a 

migdia, les lleixes de la Dolceia i Ventolà, amb coll Jovell i el 

llegendari salt de la Núvia més avall, permeten donar sortida a la 

vall de Sant Aniol i anar cap a la banda de Talaixà o baixar cap a 

les valls del Llierca i del Fluvià. Talaixà, al peu del rocós Ferran, 

es troba bellament emplaçat, en un coll enlairat entre dues valls: 

la vall de la riera de Sant Aniol a llevant i la vall d’Hortmoier a 

ponent. És un molt bon lloc per aturar-se i descansar durant la 

nostra travessa per aquest ric terrer. Mirant cap a sol ixent podrem 

admirar d’on venim, amb la vall de Riu al peu del Bassegoda; 

mirant cap a la banda oposada intuirem el que ens queda i cap a 

on dirigirem les nostres passes. 

     De Talaixà a la vall d’Hortmoier és tot baixada. Terreny 

còmode i de bon fer. Passem per l’antic mas del Vaquer i al 

capdavall de la baixada travessem la riera de Beget per la palanca 

del Samsó, feta i refeta diverses vegades al ritme que han marcat 

les riuades que se l’ha emportat, tal i com li ha passat a la palanca 

d’Agafa l’Ase, la qual es troba aigües avall, al veral del grau 

d’Escales i al peu de l’esgarrifós salt dels Liberals. 

     La vall d’Hortmoier, com la vall de Riu, és un oasi de pau i 

recolliment. És una altra de les notes de verdor que es troben 

entremig de les boscúries i les cingleres que caracteritzen l’Alta 

Garrotxa. S’hi troben antics masos, com el Ripoll, el Vilar, 

Cabesses i coll Joell, i la gràcil ermita de Sant Miquel 

d’Hortmoier, al peu del desafiant cingle de Migdia i de l’engorjat 
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del Toll. A sobre el Toll, el cingle de les Gralles i Maians; més 

amunt encara, Monars, al peu del Comanegra. 

     Anant d’Hortmoier cap al sud s’arriba a Oix, el qual es pot 

considerar estrictament un dels pocs pobles de l’Alta Garrotxa. A 

orient de la vall d’Oix s’alça la muntanya de Santa Bàrbara de 

Pruneres, amb l’ermita homònima al capdamunt. Entre Santa 

Bàrbara i el Ferran s’escola la riera d’Escales que s’uneix, aigües 

amunt de Sadernes, a la riera de Sant Aniol per donar lloc al 

Llierca. A ponent d’Oix despunten els relleus del Montpetit, el 

Montmajor i el Talló, separant la vall d’Oix de les valls de Carrera 

i del Bac. Entre les valls d’Oix i d’Hortmoier el massís i robust 

Bestracà. Mestracà, tal i com ho diu la gent del terrer. 

     Com es pot veure, doncs, estem al mig d’un laberint de valls, 

engorjats, cingles i muntanyes: aquesta és l’essència i 

l’autenticitat de l’Alta Garrotxa. I això precisament és el que 

suscita que, un cop s’hi ha entrat de debò, trepitjant-la i coneixent-

la a fons i amb profunditat havent superat les aparences i els 

prejudicis inicials, es faci molt difícil sortir-ne ja que pas a pas 

s’entra a formar i a ser part del seu paisatge, de la seva història i 

de la seva gent. Llavors, en aquest punt, és quan el que aparentava 

ser una geografia inhòspita i salvatge esdevé un gran sentiment. 

     El nostre camí segueix de la vall d’Hortmoier cap a ponent. Hi 

ha dues possibilitats per sortir de la vall cap a aquesta direcció: 

l’atrevit pas de l’Escaladuix i de la Malafrau o l’accessible sender 

de coll Joell, les Feixanes i la collada dels Muls. Ambdues 

opcions es retroben al plàcid i assolellat Riberal de Beget. Més 

enllà del Riberal s’arriba al poble de Beget, una altra de les joies 

del nostre recorregut. 

     Beget, enclotat i format per tres barris units per dos ponts que 

salven el traçat de les rieres de Beget i de can França o dels Trulls 

respectivament, és un altre indret ple de records i de vivències 

vitals i sentimentals. L’interior de l’atractiva església de Sant 



Colada de Lletres                                                                                           25 
 

Crisfòfol guarda un preuat tresor: la Majestat. Una talla de fusta 

del Crist salvada pel coratge dels begetins davant les envestides i 

la inconsciència derivades de la malaurada Guerra Civil. 

     No gaire lluny de Beget s’hi troben les suggerents valls de 

Salarsa i de Bolós, amb les respectives ermites romàniques. 

Aigües amunt de Beget s’arriba a Rocabruna amb les restes del 

castell homònim dominant el poble i bona part del territori que 

estem descrivint i trepitjant. 

     Tant des de Beget com des de Rocabruna es poden agafar 

camins per traspassar la frontera, a través dels colls de Malrem i 

de Vernadell per exemple, i arribar fins a la Menera, el poble 

situat més al sud de la França continental. Eren passos molt 

utilitzats fa dècades que van servir per fugir de les urpes del 

franquisme buscant la somiada llibertat i per fer contraban, 

activitat que feia molta gent per complementar les minses 

economies familiars d’aquella època. 

     Sortint de Rocabruna i seguint unes passes més cap a ponent 

en direcció cap a Camprodon arribarem al coll de la Boixeda, 

límit occidental de l’Alta Garrotxa i punt final de la nostra 

travessa per aquestes terres del nostre petit i gran país. 

     Des de l’esmentat coll, girant la vista endarrere, podrem 

admirar amb enyorança i amb recança una última i interessant 

vista panoràmica amb el Comanegra despuntant a l’esquerra com 

si ens acomiadés. Però no és pas un comiat, ni un adéu ni un final: 

és un fins aviat, una continuació i una salutació hospitalària i 

afectuosa i ens donarà una càlida i generosa benvinguda la 

propera vegada que hi tornem. 
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AHIR, AVUI. SEMPRE AVUI (Xevi Falguera) 

 

Ens trobem en el capvespre d’un dia calorós i assolellat d’estiu. 

És el mes d’agost. En Lluís i la seva filla, la Mònica, de cinc anys 

acaben de tornar de la piscina municipal i encara estan parlant de 

com s’ho han passat de bé aquesta tarda jugant a l’aigua. En Lluís 

té una feina en la qual acaba a les tres de la tarda. Fa la jornada 

seguida. Això el permet anar amb la seva filla que, com és normal, 

a l’estiu té vacances i només va al casal pel matí i a la piscina 

−cosa que solen fer quan el dia és calorós−.  

     De tornada s’han aturat a prendre un gelat en el centre 

comercial de la petita ciutat on viuen... Tots dos estan contents. 

La Mònica riu recordant tot el que ha viscut aquesta tarda. En 

Lluís sap que d’aquí a pocs anys −encara uns quants− ja no podrà 

passar el temps amb la seva filla. Millor dit, serà ella que 

s’estimarà més anar amb les amigues. Però ara encara té al pare, 

en Lluís, com un ídol i s’ho passa molt bé amb ell. En Lluís, per 

la seva banda, aprofita que encara té la seva filla per a ell i, sense 

pensar en el demà, se sent l’home més feliç del món en veure-la 

tan innocent i tan alegre.  

     Arriben a casa i el primer que fa la Mònica és córrer a buscar 

a la seva mare, que plega a les sis, per explicar-li els progressos 

que ha fet a l’aigua i les aventures que ha viscut. La mare, la Pili, 

l’escolta embadalida i se sent tant feliç al veure-la contenta com 

ells dos. En Lluís i la Pili són una parella encara jove i la Mònica 

és l’única filla que tenen. 

     Després de jugar una estona en el petit jardí de la casa on 

viuen, mentre la Pili feineja a la cuina, aquesta els crida per sopar. 

La taula està parada, com tots els dies d’estiu que fa bon temps, 

al jardí. 

     Un cop acabat de menjar, després que la Pili hagi portat al llit 

a la Mònica que ja s’adormia a la taula cansada de tantes 
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emocions, es queden una estona asseguts al jardí sense gairebé 

dir-se res i gaudint de la calma de la nit d’un dia d’estiu perfecte.  

Encara se senten joves. Ho són, i estan plens de projectes per a la 

llarga vida que els queda per viure. Al cap d’una hora, quan es 

gira una suau brisa i comença a refrescar, decideixen anar a 

dormir. A més, en Lluís s’ha de llevar aviat per anar a la feina.  

     En el llit en Lluís s’adorm desitjant que aquesta època de la 

seva existència s’aturi i no s’acabi mai. 

     El despertà una suau claror que entra per les escletxes de la 

persiana i una veu de nena que el crida: 

     -Avi, ja som aquí. Encara dorms?  

     Avi? Mig adormit no ho deu haver sentit bé. Però, de sobte, 

entra una nena de l’edat de la seva filla que s’apropa al llit corrent 

i després de fer-li un petó li diu: 

     -Avi, aixeca’t que ja és tard. 

     En Lluís es queda perplex, sense saber què dir. Qui és aquella 

nena? On és la Mònica? I per què li diu avi? 

     No té temps de pensar res més. Les sorpreses es succeeixen 

molt ràpides. Encara no ha assolit la seva perplexitat quan es torna 

a obrir la porta i entra una dona que, malgrat els anys que té −uns 

trenta vuit− reconeix de seguida com la Mònica. Més gran, això 

sí. No ha pas canviat tant. La Mònica se’n va a la finestra i puja 

la persiana per a que entri la migrada claror d’un dia d’hivern. Els 

vidres estan entelats pel fred. 

     En Lluís està donant voltes a aquesta situació sense trobar-hi 

explicació o intuint-la i no volent assumir-la quan entra la Pili, la 

seva dona, envellida i amb els cabells blancs. 

      -Au, aixeca’t que ja són tots aquí. En Jordi és a baix. 

     En Jordi? Qui deu ser en Jordi? El gendre, suposa en Lluís que 

comença a lligar caps. 
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     -Avi −li diu la nena. La meva néta? Es pregunta ell−, saps què 

li he demanat al tió? Una cuina i una nina. La Barbie, amb totes 

les seves coses. 

     El tió? Devem estar a Nadal pensa, estranyat o ja no tant, en 

Lluís. 

     -Anem cap a baix −diu la Pili−, que l’avi es vesteixi i ja 

jugareu. 

     La Mònica, la nena i la Pili surten de l’habitació deixant en 

Lluís sol amb el seu desconcert. Intenta incorporar-se i troba el 

seu cos pesant i no tant lleuger com quan anava els estius a la 

piscina amb la Mònica. A més està sota un nòrdic i una manta. Es 

lleva i mira per la finestra. Hi ha una bona glaçada al jardí malgrat 

el sol. 

     Es dirigeix al bany i es planta davant del mirall. Ja no el 

sorprèn tant el que veu. El mirall reflecteix la imatge d’un home 

gran d’uns setanta anys amb arrugues a la cara i els cabells mig 

blancs. Així és com s’haurà de resignar a que el vegin els altres. 

Es dutxa, es vesteix... Els seus moviments són lents i feixucs. I es 

disposa a baixar per celebrar el dia de Nadal, si és que és Nadal, 

i en el dinar presidir la taula. I a retrobar-se amb la seva, no es pot 

dir nova, família. 

     Mentre baixa es pregunta què ha passat. Ho sap però li costa 

admetre-ho. Ahir va estar tota la tarda a la piscina amb la petita 

Mònica, la seva filla. I avui... avui es disposa a celebrar el Nadal  

amb la dona, la filla, el gendre i la néta. Com es deu dir la néta? 

Ja no és pare. És avi. Què ha passat? El que ell pensa? Sí, 

senzillament ha passat la vida. 
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SOTA EL ROURE (Rosa Fluvià) 

 

Era el lloc de trobada i esbarjo del veïnat. A l’estiu per l’airet que 

hi passava sota el seu extens brancatge. I a l’hivern, amb la fulla 

caduca a terra, perquè hi entrava el sol amb un recés assolellat 

que donava gust: el roure centenari del parc.  

     Gronxadors de tota mena, tobogans, laberints per la mainada, 

un espai  de gimnàstica pels més grans feien del parc un lloc de 

trobada i diversió. 

     L’Engràcia, la Margarida i la Maria en feien del roure la seva 

segona casa. Al matí després de donar una volta pels carrers 

solitaris, ja que els joves estaven treballant i els nens a l’escola,  

s’asseien en el seu banc per esperar el dinar. A la tarda hi feien la 

migdiada i alguna becaina;;; tot fent-la petar amb un i altre o entre 

elles.  

     Havien viscut molts anys! Totes tres passaven dels noranta. 

Tota una vida que rememoraven sota el roure.  

     L’Engràcia, tota primeta, amb unes cames fines i rectes d’una 

noia de quinze anys −cames que ensenyava cofoia estiu i hivern, 

ja que mai se les havia tapat− sempre anava amb mitjons o 

suquets. El sol i l’aire les hi conservaven tendres i ufanoses. I tan 

sanes… 

     -Això que ja n’he passades ja! Quan tenia vint-i-quatre anys 

vaig quedar vídua amb en Peret, pobret, que tenia cinc anys. 

Vivíem en una casota de mala mort a la muntanya, amb quatre 

gallines, una vaca per a la llet i cabres, uns hortots per menjar i el 

bosc d’on trèiem la llenya que ens escalfava a l’hivern. Això 

d’escalfar, però, era un dir ja que la teulada era ben foradada de 

l’ala de ponent. En Josep, el meu home que al cel sigui, pobret 

prou que hi posava pedaços però el vent i la pluja que allà hi 

tocaven amb força ho tornava a tirar enlaire. Quina misèria, 
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valga’m Déu! Quan va morir en Josep el meu germà em va venir 

a buscar: 

      −Aquí no hi pots viure tota sola. Baixem al pla. El nen me’l 

quedaré jo, anirà a col·legi amb els meus. I tu, si vols anar a servir, 

t’he trobat uns amos a Girona on estaràs molt bé. Són molt bona 

gent. 

     I així ho vaig fer. Al principi tot anava molt bé però ben aviat 

vaig veure que l’amo em perseguia per tot arreu i em deia coses 

que a mi em molestaven. Un dia me’l vaig trobar a la meva 

habitació i vaig fer un crit tan gros que la senyora va venir corrent, 

i això que la casa era gran. No vaig pas haver de dir res. Ja ho va 

entendre prou la pobre senyora Amèlia. L’endemà de bon matí, 

amb uns ulls vermells com unes taronges d’haver plorat i no 

dormit, la Senyora em va donar un sobre amb diners −un bon 

piló−:  

     −Te’n has d’anar. No diguis a ningú el que ha passat. Ja t’ho 

recompenso, però promet-me que guardaràs silenci. 

     És clar que vaig guardar silenci, però ja el vaig pagar també. 

El meu germà em va escridassar. Em va dir que qui em creia que 

era per depreciar a una gent tan bona i deixar-los a l’estacada:       

     −M’has fet quedar malament amb el meu amo, que em va fer 

el favor de buscar-me una bona gent per a tu. I així m’ho pagues! 

Ja et pots emportar el nen i no vull saber res més de tu!  

     I jo callant. Me’n vaig anar a treballar a una filatura. El meu 

germà em va dir:  

     −Apa, ara si que sabràs què és treballar de valent. No dormiràs 

pas sempre que tinguis son.  

     El meu germà era bona persona però quan s’enfadava podia 

ser molt cruel.  

     Amb el nen vaig llogar un pis i, per no deixar-lo sol,  treballava 

de nit. Em vaig anar aflaquint fins que vaig caure molt malalta. 
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Sort d’en Ciscu, el sereno de la filatura, que va tenir cura de 

portar-me al metge i de seguida em varen ingressar a l’hospital. 

     Un dia a l’hospital va venir el capellà i em va dir si em volia 

casar amb en Ciscu. Ell em podria cuidar més bé i no em 

prendrien el nen els de l’Hospici. Ho recordo com si fos ara. Jo 

vaig respondre que era un bon home en Ciscu, però que jo estava 

molt malalta i em moriria ben aviat. N’estava segura. 

     El mossèn em va fer un bon sermó. Em va dir: 

     −Jo no sé si et moriràs ara o més endavant. Ets molt jove i el 

metge diu que si vas ben cuidada, la comptaràs aquesta malaltia. 

La superaràs i ningú et pot cuidar més que aquest bon home que 

t’estima i es vol casar amb tu a fi de bé.  

    Vaig pensar que tenia tota la raó i que jo ja l’estimaria si es 

portava bé amb el  nen i amb mi.  

     Ens vàrem casar, jo encara al llit. El nen al meu costat. Pobret, 

no entenia res! I el bon mossèn Ramon ens va fer un regal: un 

Sagrat Cor que encara tinc a casa. I mica en mica vaig anar 

millorant i vaig poder tornar a casa. Vàrem viure molt bé amb en 

Ciscu. Estimava molt al nen i va ser un bon pare. No va voler  que 

treballés més. No vaig tornar a ser valenta com abans. No em va 

faltar mai de res i, quan va estar malalt ell, jo no em vaig moure 

del seu costat cuidant-lo tan bé com ell ho va fer amb mi.  

     La Margarida de cop diu:  

     −No la sabia la teva història. Cony d’homes! També n’hi ha 

de bons, però. Jo sóc filla de pagès. L’hereu de casa meva ens feia 

treballar com mules a les quatre noies que érem. Jo era la petita. 

Totes les meves germanes van marxar de casa per anar a servir. 

Jo al final també vaig anar a fer de minyona a la masia El Racó.  

Tenia dinou anys i feia córrer a mossos, jornalers i passants. 

L’amo, però, m’estimava com un pare. Em protegia i no els treia 

l’ull de sobre. En tinc molt bon record de la meva estada. I algun 

que voldria oblidar. Rentava la roba de tots a l’hivern. Em 
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quedaven les mans blaves del fred i del glaç que havia de trencar. 

La Dolores, la mestressa, em portava un ansat d’aigua calenta per 

curar-me els sangtraïts.  

     D’afalacs i de propostes  per casar-me en vaig tenir moltes. En 

Llorenç, el meu amo −perquè jo no tenia pares− fins que no va 

veure un noi que, segons el seu parer, es portaria bé amb mi no 

em va pas deixar que m’engresqués amb ningú. 

     I ho va endevinar amb en Ramon. Sempre vaig estar-hi bé. 

Com a masovers, treballant els dos al mas, fins que van anar 

arribant els cinc fills. Jo vaig plegar de treballar al camp, però ell 

tota la vida va fer de mosso”.  

     La Maria callava. La Maria, sota el roure del parc callava.  

     – I tu no expliques res de la teva vida?  

     −Què voleu que us expliqui si no tinc res… Bé, res com 

vosaltres. Jo  no he tingut fills. 

     −Però sí que et vas casar oi? 

     −Sí, és clar que em vaig casar. Amb un home que no li 

agradaven les dones. Que passava més hores i més nits fora de 

casa que treballant i cuidant-me. Fins que el vaig deixar. Vaig 

venir aquí, al  barri on visc ara, per cuidar a la meva germana més 

gran que jo i que va estar molt malalta.  La vaig estimar molt i la 

vaig cuidar tan bé com vaig saber. Tenia una malaltia 

degenerativa. Al principi encara raonava força i li  agradava fer 

coses. Tenia molta traça per fer mitja. Al final ja no fèiem tantes 

activitats perquè anava perdent cada dia. Veníem aquí,  sota 

aquest roure, el roure del parc. Ens trobàvem amb d’altres 

persones i fèiem el mateix que ara. Parlar i descansar, descansar i 

continuar parlant.  

     En aquest roure cada dia em trobo amb ella. Aquí els nostres 

pensaments es retroben, i tornem a escoltar els ocells, veiem caure 

els glans... Recordo que em deia: 
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     –Veus, la naturalesa fa com nosaltres. També s’acaba, també 

cau, com jo ho faré aviat. Tu no −em deia−, tu viuràs molt. Déu 

t’ha de premiar per tot el que has fet per mi…  

     Jo me l’escoltava i pensava: Què sap ella, pobreta! Els dies 

passen, la vida continua i sota el roure s’hi escriuran noves vides. 
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CALLADES (Silvia Freixa) 

 

Va tombar el cap lleugerament cap a l’esquerra. El gest just per 

albirar com un ble de cabells li reposava suaument sobre 

l’espatlla. Va estirar una mica el coll i va pujar la barbeta amb un 

gest de seguretat que podia semblar arrogant per qui no la 

conegués. Acabava de començar el seu primer dia de vacances 

amb el ritual de cada any: anar a la perruqueria.  

     Amb passos ferms i arrapant fort la bossa es va dirigir carrer 

amunt bellugant lleugerament el clatell a cada passa. Li agradava 

sentir com el cabell li amanyagava la pell nua que li descobria 

aquell vestit de tirants fins.  
     Quan ja arribava a l’alçada del portal de casa seva una mena 

de calfred li va recórrer el cos i la va fer aturar en sec. Va mirar a 

dreta i esquerra buscant l’origen del seu sobtat trasbals. Aquell 

estossec... d’on havia sortit? La cadència d’aquell so era 

inconfusible. Primer un cop sec per aclarir la gola i després una 

breu pausa seguida d’un rugit nascut a l’estómac que resseguia 

amunt la caixa toràcica i acabava explotant sorollosament a les 

seves orelles. Però no, no podia ser ell.  

     Tot va passar durant un estiu calorós fa molts anys, més de 

trenta segurament. Aquell any estava sent molt difícil. La crisis 

econòmica de la que tant es parlava havia arribat a casa seva. El 

pare havia quedat a l’atur i la mare sostenia la família com 

bonament podia. Feia les seves hores a la fàbrica i quan arribava 

a casa allargava la jornada cosint peces de roba que li portaven 

amb unes grans bosses que s’amuntegaven al menjador. 

Mentrestant, el pare arrossegava la seva dignitat buscant feines 

per les que no estava preparat. Ell, el Sr. Joan de Caixa de Girona, 

havia de pidolar feina als que mesos enrere havien estat els seus 

clients però, malgrat que la majoria estaven disposats a ajudar-lo, 
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els temps que corrien no eren bons per a ningú i només trobava 

feines puntuals de curta durada.  
     Coneixedor de la difícil situació per la que estaven passant en 

Marcel, amic dels pares de tota la vida, va sorgir com una escletxa 

de llum en la foscor. Feia uns mesos havien estat pares però la 

Maria no acabava de recuperar-se del postpart i la feina de cuidar 

el seu fill se’ls estava fent molt feixuga. Així que li van proposar 

a ella que quan acabés el curs els acompanyés a la casa d’estiueig 

que tenien a La Garrotxa. No s’ho podia acabar de creure! Se 

n’aniria de vacances al poble i a més podria cuidar en Biel que 

era el nen més preciós que havia vist mai! 
     Els primers dies tot anava com una seda. Al matí es llevaven 

d’hora i baixaven al poble a comprar el pa i alguna cosa que els 

fes falta pel dinar. Tornant vorejaven el riu tot resseguint l’ombra 

dels pollancres. Aprofitant que després de dinar la Maria i el Biel 

feien una becaina ella es refugiava de la calor al porxo i 

s’afanyava en arreplegar algun llibre de fàcil lectura o bé alguna 

revista del cor. En Marcel, mentrestant, s’entretenia llegint el 

diari o bé aprofitava per treballar una mica.  
     El cinquè dia tot va canviar. Ella estava absorbida llegint una 

d’aquelles novel·les romàntiques quan de sobte va notar que en 

Marcel la mirava d’una manera estranya per damunt del diari. Es 

va aixecar, se li va apropar i va tossir amb aquella tos nerviosa 

tan peculiar en ell. Va començar a murmurar-li paraules afables 

d’agraïment per tot el que feia per ells, a parlar-li dolçament 

mentre una mà li apartava els cabells de la cara i l’altra la deixava 

reposar sobre el seu genoll descobert.  
     El cor se li va disparar. No es podia moure, no sabia què dir. 

Ell li va agafar les mans i la va fer aixecar a poc a poc. Tremolava 

com una fulla. Abraçant-la suaument li va posar una mà a sobre 

el pit. Semblava que només volia notar la seva fermesa. Un baf 

de suor i d’hormones li van fer tombar la cara. Quin fàstic! Ho va 
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dir en veu alta: “Quin fàstic!”. Ell ja estava perdent el control. La 

va arrambar contra el seu cos perquè li notés la duresa del seu 

membre. Van començar a forcejar. La petonejava deixant rastres 

de saliva pastosa pel seu coll, pel seu escot... No podia desfer-

se’n i va començar a plorar. La va deixar.  
     Des d’aquell dia no la va tocar més. Però cada tarda quan 

arribava l’hora de la migdiada sentia la mirada d’en Marcel 

clavada en els seus pits, veia com es posava la mà a l’entrecuix i 

desapareixia tossint cap a l’interior de la casa.  
     Estava segura que la Maria intuïa que alguna cosa estava 

passant però baixava el cap i callava.  

     Una veïna que els venia a visitar sovint un dia va insinuar que 

el jovent no hauria d’anar amb els pantalons tan curts i amb bruses 

escotades, que després passava el que passava. Què en sabia ella? 

Si és que havia vist alguna cosa no en va dir res. 

     L’estiu va anar passant i quan va tornar a casa els pares la van 

veure tan gran, tan canviada... Quines ganes que tenia d’explicar-

ho tot! Però no els volia decebre. Potser fins i tot pensarien que 

havia estat ella qui ho havia provocat. Va decidir callar, s’ho 

quedaria per ella. Era capaç de superar-ho i no l’afectaria gens en 

la seva vida. Seria el primer roc -entre tants que haurien de venir- 

que carregaria a la seva motxilla.  
     I ho va oblidar. I va fer una vida normal, com tantes altres 

dones. Fins avui, que ha sentit aquella tos que venia qui sap d’on. 

Però ara tampoc no en dirà res. Ja no val la pena remoure el passat. 
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MOSQUES (Joan Carles Gonzàlez) 

 

Silenciosa es dessagna en cova fosca una humanitat muda. 

                                                                  Trakl 

 

No es van dir ni bon dia. No ho tenien per costum. Ella, encara en 

pijama, va picar la porta de l’habitació dels nens i després es va 

ficar a la dutxa on va comprovar que s’havia acabat el xampú. Ell, 

després de posar-se les ulleres, badallant i amb plantofes va anar 

directe a la cuina. Va preparar la cafetera i va prémer la palanca 

de la torradora on havia posat dues llesques de pa. Va sentir el 

repic de l’aigua al bany i un xic després el borbollant so de la 

cisterna de l’inodor i no va entendre l’ordre de les coses. Ella, 

mentre es rentava les dents va sentir el barboteig del cafè que 

pujava a la cafetera i pensà que, com sempre, ell s’hauria oblidat 

d’escalfar-li la llet de soja. 

     Entaulats i després dels retrets d’ella perquè, efectivament, ell 

s’havia oblidat de la seva llet van preparar torrades per a ells. I 

sucs i cereals per als nens que, donant-se ja calbots i clatellades, 

s’havien aixecat barallant-se per no sé què del despertador. La 

nena demanà més mantega en una torrada i ell li va preparar 

posant també melmelada. La nena no li va dir ni gràcies. S’anava 

encenent amb els gests de burla del nen que inflava les galtes. Ell 

tampoc va trobar a faltar aquest agraïment tan poc habitual en 

aquella casa. Cadascú va recollir el seu plat i la seva tassa i els va 

deixar a la pica desfilant amb un ordre com de formigues 

disciplinades. Ella va ficar l’esmorzar dels nens a les seves 

motxilles i després va anar al mirall del lavabo a perfilar-se els 

llavis. Ell va ajudar la nena a lligar-se una sabata i després es 

validà el nus de la corbata. S’acomodà la clenxa alhora que 

pensava que avui hauria de dutxar-se quan arribés entrada la nit. 

Es va ruixar les aixelles amb desodorant. Ho tenien tot. Sonaven 
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al món els eterns martells pneumàtics i si s’escoltava amb atenció 

algunes campanetes o brunzits, segons el cas, marcaven l’inici de 

cada drama individual, de cada desastre personal. Al carrer se 

sentien els primers autobusos que passaven plens de persones 

amb l’aspecte de pelleringues xuclades per la gran aranya de la 

farinosa setmana, agafades de les barres metàl·liques per no caure 

en el pou de la desesperança, submergits en els seus telèfons 

mòbils intentant viure la vida a través de connexions virtuals per 

ser impossibles. Personatges de Munch es desfeien en els vapors 

d’una mecànica urbana i humana. Massa humana. 

     Un altre dia qualsevol, al matí també, després de tots els rituals 

i de tots els retrets i totes les baralles ell va agafar les claus del 

cotxe pensant que potser l’hauria de canviar per un de millor, 

donat el molt important càrrec que ostentava a l’empresa i la 

necessitat que això comportava de donar bona imatge. Havien 

confiat en ell els americans i ell no els podia defraudar. Gairebé 

s’oblida de donar un petó al fill, que se n’anava amb la mare i que 

ja no veuria fins molt tard. Va portar la nena a l’escola, que era 

una altra de la del nen, no la mateixa, només per a nenes, de 

senyoretes, entre un garbuix de cotxes amb conductors ansiosos 

per fer les coses inexcusables, aquelles coses ineludibles que els 

buiden de temps i els deixen un forat que ells omplen amb 

objectes. La va deixar a la porta sense opció als sentiments. Era 

un edifici neogòtic de perspectiva molt espiritual però regentat 

per una orde religiosa molt canalla on la nena passaria el dia entre 

monges i mestres histèriques, amb el cap ple d’ocells i la llum de 

l’Esperit Sant reflectit en el vidre de les ulleres. 

     Aquell mateix dia, que era dimarts, ella també va agafar el seu 

cotxe i va portar el nen a un altre edifici neoclàssic, d’escaires que 

regalimaven saviesa i pedagogia per a alumnes de bona casa. És 

a dir: de gent que té diners. Sense aturar-se gairebé, i encara lluny 

de la vorera,  va deixar el petit amb un embalum de llibres a 
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l’esquena i a la galta el buit monstruós de llavis maternals perquè, 

amb les preses responsables de qui treballa pel bé de la societat 

en un banc, s’havia oblidat d’acomiadar-se amb un petó. Tenia 

pressa per gestionar, per moure la palanca divina de la 

productivitat. Però en aturar-se en el primer semàfor va pensar si 

el seu fill havia anit acabat els deures de Naturals. 

     Van passar les hores pesades com pedres. I ell i ella, i els nens 

també, se les anaven tirant a l’esquena. A certa hora, després de 

vendre a bon preu llurs ànimes a financers, tafurs, monges i 

il·luminats de l’ensenyança, els pares anaren a buscar els fills. Ja 

de tarda i després de les extraescolars, a l’edifici neogòtic de la 

nena i al neoclàssic del nen on havien comprat a mal preu el seu 

futur, com si el futur no fos més que una simple especulació i d’on 

sortien amb olor de llapis i breviari al cabell. La nena havia fet 

ballet. Ells volien que aprengués que la vida és tot esforç, 

constància i disciplina. El nen havia fet anglès per poder-lo 

llençar a l’estranger, com havien fet alguns familiars, els cosins 

més grans principalment, que a més a més tocaven perfectament 

la trompeta. Mentre conduïa, ell va fer alguna trucada inexcusable 

i ella, que potser tenia més temps per desaprofitar, va anar a 

comprar algunes coses absolutament innecessàries però que en el 

seu pensament eren imprescindibles, inqüestionables. 

     Ja a casa els petits va fer els deures a l’ordinador amb un 

programa autocorrector i ells van preparar el sopar pseudo-

equilibrat que ella havia après en un curset de cuina natural. 

S’explicaven els èxits dels seus respectius despatxos i les 

felicitacions que havien rebut dels seus superiors. Exagerant i 

sense escoltar-se, posant pau de tant en tant en les discussions del 

nens que havien deixat els deures i s’havien posat a jugar a un joc 

d’aquells de matar extraterrestres. 

     Van sopar. I mentre ho feien, cadascú d’ells va viure en el seu 

propi món encara que deien um..., ah..., pss... i parlaven d’alguna 
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cosa dels companys de feina o de l’escola o dels gossos del veïns, 

que estaven insuportables. Després van anar al sofà, on van ser 

molt poc exigents amb els pocs comentaris d’un i d’un altre i amb 

la programació dissenyada pels gurus de la desinformació. Els 

nens, com sempre, s’enganxaren en alguna ocasió. Primer la mare 

i després el pare els oferiren un mastegot que sabien que no el 

donarien pas perquè eren pares de la societat actual i participaven 

de tots els cursets que organitzaven les AMPES. Ell consultà els 

seus Whattapps seixanta-set vegades i en va enviar quatre. Ella 

va escriure set i va llegir per sobre setanta-dos. Un d’ells era d’un 

amant. Així fins  que algun adult va dir  a dormir tothom,  i algun 

altre adult va omplir el rentavaixelles de marca cara. Desfilaren 

cap a les habitacions. Es digueren un que dormis bé més i menys 

afectuós, bastant acceptable. 

     Ell i ella estaven cansats i abans d’aclucar els ulls cercant una 

son reparadora i merescuda van pensar, com els havien ensenyat 

a fer en diferents cursets d’emprenedoria, que eren gent important 

i triomfadora i que al matí s’aixecarien essent algú en aquesta 

societat. Farien les coses de sempre, construirien un futur amb 

una casa millor en un barri més glamurós. Tenien tot el que es pot 

tenir per tenir un gran futur, un futur d’èxits i ambicions que els 

omplirien de tot allò que convertiria als seus fills en un home i 

una dona exemplars. Com ho són ells dos. 
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LA GRAN TELA BLANCA (Núria Gussinyer) 

 

La gran tela blanca presidia la sala. Una, també, gran sala blanca. 

Àmplia lluminosa i acollidora.  

     Des de la porta vaig observar clarament el final de l’estança: 

la gran balconada que ocupava tota la part posterior de la sala 

donant a un espai verd i frondós, on es divisaven flors de diferents 

colors. 

     El blanc que impregnava tot l’espai, armaris, portes i mobles 

inclosos em va captivar a l’instant. En aquell moment vaig sentir 

la meva ment també en blanc. Un blanc de començament, com la 

primera pàgina d’un bloc de notes o la primera pàgina d’un llibre 

que, fent un punt i apart, t’endinsava en la seva història 

apassionant. 

     Aquella setmana  prometia ser interessant. La passaria en 

aquell apartament blanc que em donava una gran sensació de pau. 

Un gran tros de roba de lli de color blanc subjectat a un bastidor 

restava dret sobre un gran cavallet de pintor, és clar, també de 

color blanc. I, contràriament a la quietud que aquell indret em 

transmetia, em demanava diàleg.  

     Diàleg, conversa, intercanvi d’opinions. 

     Vaig incloure’m dintre el color albí de l’estança resseguint poc 

a poc amb la mirada cada centímetre, cada component, cada 

moble atentament. 

     Tot el que allà hi havia seria el que m’acompanyaria nit i dia 

durant els propers 7 dies. Gairebé tot blanc. Gairebé tot 

harmonitzava  amb aquell estat de plenitud interior que sentia en 

el meu propi cos. 

     I si he dit gairebé és perquè  l’espai que seguia a una de les 

dues portes blanques de la dreta era totalment del mateix color: 

mobles, roba, catifa inclosos. I el mateix passava amb la cuina, el 

menjador i el bany on ni un sol detall trencava el cromatisme 
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lluminós. Dintre els armaris del costat de la gran tela blanca hi 

havia tota mena de pots, tubs, llapis, retoladors, papers i altres 

objectes per a la creació gràfica d’un cromatisme molt variat. Els 

mateixos colors que també fluïen dintre meu quan, destapant el 

blanc que els embolicava, es deixaven veure a vegades en solitari, 

d’altres en companyia, d’altres en tensió barallant-se pel 

protagonisme i d’altres senzillament de costat. 

     Vaig mirar la roba, preparada per a ser pintada, amb atenció 

una bona estona. 

     El silenci era total, exteriorment. Però interiorment un seguit 

de preguntes cercaven  respostes sense descans. Preguntes que tan 

aviat feia jo com feia la roba subjectada pel bastidor.  

     Res del que hi havia fora era important. De sobte tota la 

referència d’ una vida exterior a aquelles quatre parets semblava 

irreal i fora de lloc. Em sentia tan bé en aquell moment!  

     Em a donar la sensació que si em mirava al mirall em veuria 

jo també d’un blanc il·luminat de dalt a baix, potent i captivador, 

encisador i enigmàtic... Un blanc ple de tot que no li calia res més. 

     Vaig entrar en el dormitori i dins l’armari, com era d’esperar, 

hi havia roba blanca que sense dubtar-ho ni un moment em vaig 

posar, guardant la roba de color que portava a l’entrar en una 

bossa també blanca que ja no obriria fins el dia de marxar. O no?...  

En aquell instant no sabia com seria jo mateixa una setmana 

després en aquell instant. Totes les referències a passat o futur no 

tenien cap valor allà dins. Només existia el present i una gran 

infinitat de colors que ballaven contents embolicats per un blanc 

pur i lluminós que s’expressava somrient en la meva cara. 

     Aquella nit vaig sopar també sense color, tot i que dintre la 

nevera hi havia menjar de totes les tonalitats perquè cap part de 

mi quedés amagada, cap emoció desdibuixada, cap sentiment 

sense estar present. Però la sensació d’ aquell moment mereixia 

allargar-se i, amb pa, formatge i una copa de vi blanc vaig quedar 
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satisfeta per anar a dormir gaudint d’aquell singular i gratificant 

instant. 

     La nit va passar amb somnis agradables. Un arc de Sant Martí 

llurs colors acabaven fosos en la potent llum blanca. 

     L’endemà en sortir el sol ja em vaig despertar. Amb una 

energia desconeguda, una vitalitat vibrant que gairebé sense 

adonar-me em va fer anar fins la sala gran, obrir l’armari on els 

pots, tubs i pinzells de colors restaven ordenats i agafar el color 

vermell. Pintura vermella i un ampli pinzell. Vaig obrir el tub i 

vaig deixar caure unes gotes en un plat blanc. Em vaig posar 

davant la tela i em va donar la sensació que somreia mentre 

l’acoloria d’un roig estrident. 

     -Ara anem a passar-ho bé −em deia la tela, mentre em deixava 

anar pintant-la amunt i avall. 

     Alguns espais blancs encara feien al vermell més vital. I 

mentre pintava m’alliberava de pors, de tensions, de records i 

pensaments que no havien vist el blanc en el seu moment. I que 

si hagués pogut  tenyir de roig, de vermell de sang, de vida, de 

tirar endavant, de força i de sentir quan n’era d’important el que 

vivia en aquell precís moment en que es mostrava.  

     El vermellós color em portava al present. Em connectava amb 

mi, amb el batec del meu cor, el recorregut de la vida per les 

meves venes... El que m’havia fet aixecar quan havia caigut a 

terra i el que m’havia fet dir prou picant fort sobre la taula en un 

moment de consciència real sobre qui era realment jo... 

     Aquelles pinzellades, encara que eren poques, em van deixar 

esgotada. Però d’un cansament plaent que es dibuixava en 

l’alegria de la meva cara. Igual que somreia el teixit blanquinós 

que cada dia m’acompanyava, ara començant a treure els colors. 

     Els set dies que vaig passar en aquell apartament es van succeir 

amb moments de quietud, desconnexió, introspecció, agraïment, 

i sobretot expressió. La conversa dinàmica i vital que des del 
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primer moment s’havia donat entre la tela que, descansada sobre 

el cavallet i jo, no va parar ni un segon en un aparent i sepulcral 

silenci extern que es contradeia amb preguntes i respostes que 

ambdues compartíem visualment . 

     Al roig el va seguir el carbassa, amb pinzell més petit i taques 

més difoses o altres més pastoses. La calidesa del meu sentiments  

brotaven espontanis expressant-se en color taronja. Una llar de 

foc confortable d’amorosos records, imatges de família ben 

entesa, d’il·lusió de festa major, de força més dirigida i menys 

insistent, de sopars amb companyia, de capvespres vora el mar... 

     I davant tanta escalfor em vaig atrevir, animada per la meva ja 

íntima amiga la tela, a burxar més en el meu interior.  

     El color lila va ser el següent. Dibuixant amb el seu color la 

meva nostàlgia, la tristesa del passat que ja no tornaria, els que 

han marxat, les nits de fred, pluja i solitud no volguda, les 

paraules tendres que no havia pogut dir a ningú a cau d’orella, 

l’evolució a vegades no entesa de la meva feminitat, la 

incomprensió viscuda per mi mateixa... 

     La susceptibilitat es feia present també de color violeta, 

acompanyant el romanticisme. El morat em va connectar amb la 

malaltia, el dolor i la mort que amb una espàtula impregnava la 

tela per diferents costats.  

     El negre fosc i apagat es mostrava en espais diversos com a 

resultat d’una acumulació de color que s’ajuntava per tapar la 

llum i deixar un espai també per a la foscor. L’ombra de la meva 

persona també volia estar retratada en aquell pictòric llençol. 

Formava part de mi, del meu recorregut vital i del meu record. I 

es mereixia com tots els altres un lloc en aquell emergent nou 

món. 

     L’aigua, el mar i les seves onades, el seu moviment agradable, 

la seva immensitat alliberadora, la plenitud d’un cel sense núvols 

i l’amistat sincera d’uns quants, alguns ja lluny i altres sempre al 
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costat, van integrar-se en la meva obra amb blaus de Prússia, 

cobalts, cian, marins, reals... 

     La meva terra,  la infantesa, el dia a dia de casa meva, les feines 

rituals, els hàbits bons i dolents, els meus pares −grans referents−, 

i el meu fill com a puntal apareixien cada vegada que dibuixava 

amb ocre, marró, siena, terra ombra, torrada... 

     I no podia faltar la frescor de la natura, d’olor d’herba mullada, 

de caminades pel bosc, de terrasses d’estiu engalanades de plantes 

de mil fulles, de muntanyes enfilades, de paratges frondosos. El 

verd poma, verd maragda, verd llima, verd blau, verd... 

                   El setè dia va arribar, sense gairebé adonar-me’n. Aquella 

setmana el rellotge s’havia parat.  

                   Vaig aixecar-me del llit amb la vitalitat i el somriure que aquell 

seguit de dies havia protagonitzat. I vaig anar com cada matí a 

saludar efusivament a la meva amiga. Em vaig quedar molta 

estona mirant-la, sense pintar, sense dibuixar, sense dir res ja.  

                   La plenitud que contemplava davant meu m’ho deia tot. No 

calia res més. Tot estava al seu lloc. Tot ben posat. La combinació 

de colors explicava mil històries. La meva obra s’havia acabat. 

Estava llesta pel dictamen del jurat. El concurs estava finalitzat. I 

jo em sentia satisfeta, independentment de la decisió final. Jo 

m’havia trobat. En forma de mil colors que units brillaven com la 

llum blanca, barrejats, tapats, superposats, harmonitzats... Havia 

pintat el meu verdader retrat. 
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EL CONTE DE TOLO, EL VOLCÀ (Joan Mañé) 

 

Una vegada no massa lluny d´aquí hi havia un petit volcà adormit 

entre les boirines i boscos frondosos i espessos de la Garrotxa.  

     Un bon dia,. mentre uns nois feien una acampada per la fageda, 

amb el rebombori de tendes, piquetes i bicicletes per camins de 

muntanya a bell mig dels llargs i bonics des d´estiu de les 

muntanyes de la Garrotxa, el petit volcà es despertà de la seva  

llarga letargia. 

     Els nens, esporuguits, s’allunyaren en un primer moment del 

lloc. Però el volcà es posà a treure fum i a parlar.  

     -No es pot fumar al bosc −li varen retreure els nens−. És 

perillós. Pot provocar un incendi!  

     El volcà els va respondre:  

     -No fumo pas! Sóc un volcà i, de tant en tant, puc treure fum 

pel meu cap. 

     -Com és que saps parlar? −li preguntaren els nens. 

     -Sé parlar perquè porto més de mil anys dormit però he estat 

escoltant com parlàveu durant tot aquests anys. Sé parlar llengües 

prehistòriques, ibèriques, llatí i català. 

     -I sense anar a classe saps totes aquestes llengües? −li 

pregunten els nens. 

     -És clar que sí. De tant d’escoltar i d’empatitzar amb les 

persones que m’envolten cada dia al llarg del temps. 

     -I com et dius? −li pregunten els nens. 

     -Doncs... si us dic la veritat... no en tinc de nom... Perquè com 

he estat tant de temps escoltant però sense parlar amb ningú... És 

la primera vegada em passa això que em tinc que presentar. Que 

s’ha de fer per a tenir un nom? 

     -Doncs el primer que has de fer es que els pares o algú et 

registri el nom al Registre Civil de la ciutat.  

     -Em podríeu ajudar a posar-me un nom? 



Colada de Lletres                                                                                           47 
 

     -I és clar que sí. 

     -Demà al matí si vols podem anar a Olot al Registre Civil i 

registrar-te. 

     El volcà respon: 

     -TOLO. M’agrada aquest nom. A més són les lletres d’OLOT 

escrites al revés. I com que estem a Olot és un nom que enganxa 

molt per a un volcà de la Garrotxa acabat  d’incorporar!!! 

     -Doncs som-hi!!! 

     I tots se’n varen anar al Registre Civil per a apuntar el nom del 

volcà. 

     -Bon dia  −diuen tots plegats quan arriben a la oficina del 

registrador. 

     -Caram qui sou? Sou molt petits vosaltres per venir a un lloc 

com aquest. I aquesta torreta gran de terra que porteu amb 

vosaltres? 

     -No es una torreta. És un volcà. I  un volcà que parla i 

camina!!! 

     -Caram quina imaginació que té la canalla d’avui en dia!!! 

     -No es pas imaginació ni fantasia infantil dels meus petits 

amiguets senyor que enregistra noms. 

     -Qui ha parlat amb aquesta veu tan profunda? 

     -Qui ha sigut de vosaltres, vailets, qui ha dit això? 

     -No ha sigut ningú de nosaltres senyor registrador, ha sigut el 

volcà que ve amb  nosaltres a enregistrar-se el seu nom. 

     -Ostres!!! No pot ser, em sembla que avui les pastilles del mal 

de cap em fan veure y escoltar visions!! 

     -No es cap visió senyor enregistrador. És en Tolo, el petit 

volcà, que li presentem ara mateix. 

     -Ai, que em desmaio!!! 

     Entre tots els nens i altra gent de la oficina li fan vent al 

registrador. 



48 
 

 
 

     Quan aquest recobra els sentits es posa al seu lloc, seu a la seva 

taula antiga que al menys tenia més de cent anys, plena de papers 

de tots tipus de noms i dates diferents de persones del lloc. 

Aquella taula era un racó vivent de la història local. Com  la fusta 

d´aquella taula, nascuda dels boscos de la Garrotxa, també havia  

estat testimoni de cadascuna de les vivències personals de totes 

les persones que al llarg del temps havien passat per aquest gris y 

seriós despatx del registrador.  

     -És la primera vegada en els meus quaranta-quatre anys de 

registrador civil que en trobo un cas com aquest. Ningú em creurà 

mai dintre el meu gremi de registradors. Però per a mi serà un 

repte i un secret professional que guardaré dins del meu cor. I que 

serà el regal més bonic que m’ha donat la meva feina des del dia 

que vaig comprar la taula amb la que treballo en un antiquari de 

talles religioses de la ciutat d’Olot. Vinga doncs, t´apunto amb 

data d´avui 14 d´agost de 2018 com a Tolo, el primer volcà vivent 

del món i que tenim el gust i l’alegria que estigui amb nosaltres. 

Per cert, ja tens residència o lloc on instal·lar-te a viure?  

     -Sí  −li respon el ja legalitzat Tolo−. He pensat anar a viure 

entre els volcans del Croscat de i Santa Margarida. Així em 

trobaré entre els parents més pròxims i sempre estaré a prop 

d’Olot per quan vulguin els nens visitar-me o la gent de la ciutat 

acampar entre els meus cabells. 

     -Cabells? −li diuen els nens. 

     -Sí, els meus cabells son els roures centenaris frondosos que 

tinc sobre el meu cap! 

     I tothom esclata de riure en la sala: els nens, en Tolo, el 

registrador i tota la gent del registre, essent un moment molt distès 

i alegre que perdurà en la memòria de tots. 

     Curiosament ningú sabia que l’arbre d’on s’havia extret la 

fusta d’aquella taula s’havia extret feia cent-divuit anys del bosc 
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que formaven els cabells del ara nouvingut a la vida pública: el 

volcà Tolo.  

     Tot quedava a casa. Com un més dels misteris que passen entre 

les boires dels preciosos paisatges garrotxins.  
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FRUITA MADURA (Joan Mercader) 

 

El Llibre del Gènesi diu que, després de crear Adam i Eva i ubicar-

los en el paradís terrenal, Déu va descansar i els va deixar fer sense 

immiscir-se. L’esmentat paradís era un jardí bucòlic, curull de flors 

i enramades de tota mena, textures i colors, que impregnaven l’aire 

d’una aroma de felicitat palpable. No existien les malalties, la mort, 

les calamitats, la cobdícia, els bancs, ni  bicicletes circulant per la 

vorera atropellant vianants. Hi havia núvols d’or vell, navegables, 

amb peixos de colors i oceans vermells d’onades plàcides i 

marinades de sucre candi. Ocells volant, cels incontaminats, 

assaborint el gust mandrós del sol. Platges sense meduses ni motos 

d’aigua. S’albirava un futur de gent solidària on tothom s’abraçava 

i somreia esperant un petó, i on els xoriços et demanaven 

educadament la bossa enlloc d‘estirar-te-la. Només ploraven els 

cocodrils i alguna altra espècie molt sensible. No es coneixia la grip 

ni la gastroenteritis i ningú estossegava en els concerts. 

     Al paradís terrenal hi creixien també tota mena d’arbres fruiters 

i sempre hi havia lloc per aparcar. Els nostres primers pares vivien 

envoltats d’àngels juganers i reien contínuament sense saber ben bé 

per què  −encara no s’havien inventat els acudits − en les llargues 

sobretaules després d’àpats suculents. 

     Tot rutllava sobre rodes fins que va aparèixer un foraster en 

forma de serp llarga i ufanosa  −dos metres i escaig de llargària − 

que va començar a riure’s del moviment pendular del penis 

d’Adam, el qual es va mirar el penjoll atemorit i desconcertat. De 

fet no comprenia perquè l’estranger se’n reia d’aquella manera tan 

poca-solta.      

        Els àngels, en veure la serpassa entortolligada en un arbre, 

corrien a amagar-se  per no tenir problemes genèsics. L’ofidi, amb 

molta educació  −es veia de lluny que havia anat a una escola de 

pagament o, al menys, concertada − oferí amablement a Adam una 
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llustrosa poma de galtes grogues que havia arrancat de l’arbre de la 

vida  −un arbre prohibit perquè sí, sense explicacions−. 

       Eva –que encara no duia la fulla de parra a les seves parts més 

íntimes– restava amagada darrera una olivera i observava l’escena 

amb expectació creixent. Ella ja s’havia deixat ensarronar per les 

paraules màgiques d’aquella serpeta tan ben educada. En aquell  

paradís les bèsties parlaven com els humans, com fan en les 

pel·lícules de dibuixos animats, i tots els éssers s’entenien molt bé, 

perquè que encara no existien els polítics.                                              

     Eva ja s’havia cruspit la fruita prohibida i se la veia molt animada 

i amb ganes de fer coses gruixudes. El seu cos immadur, de sobte, 

va percebre una certa inclinació lasciva –com un pessigolleig a la 

sang– que la féu estremir de cap a peus i li vingué un irresistible 

desig de lligar-se el primer àngel ros amb ales color de mel que se 

li acostés. 

     Adam es mirà la poma entre sorprès i avergonyit. No entenia res 

de res. Flairà la poma, que ja començava a fer-li coïssor a la mà, i 

la mossegà amb una certa prevenció. No li feia gaire bona espina. 

Va escopir el primer tros, però continuà mossegant-la amb avidesa. 

Es veu que li anava trobant el gust... 

     Instantàniament, i cavalcant damunt un llamp esfereïdor, va 

aparèixer un àngel justicier, d’espasa flamejant a la mà dreta, ulls 

com dues centelles i veu piramidal. I els comminà a sortir ipso facto 

del paradís. 

     Eva, en sentir el terrabastall i veure la còlera de l'àngel, va sortir 

atemorida del seu amagatall i va córrer a abraçar-se al seu home, 

plorant desconsoladament i penedida de no haver impedit que ell es 

mengés la fruita. Encara no havia plorat mai i, per ser la primera 

vegada, no ho va fer malament del tot: va notar que se li amorosia 

el cor. 

     El foraster, en forma de serp, com hem dit abans, es va adonar 

de seguida de la extraordinària bellesa d'aquella dona, única i 



52 
 

 
 

excepcional. Una llarguíssima cabellera rossa li acaronava el cul.  

Un cul ample i satisfet, que movia frívolament amb gràcia i 

desimboltura. Els convidà a pujar a una nau espacial que tenia 

preparada ad hoc. Es veia que era un personatge poderós. Però 

Adam, cautelós, va declinar l’amable invitació. S’estimava més 

marxar del paradís a peu. 

     Eva prou que volia anar-se'n amb el foraster. No li feia gens de 

gràcia la idea de treballar, patir malalties, fer bugada, pagar 

impostos, morir... i tot el reguitzell de calamitats a què els 

condemnà l'àngel de l'espasa de foc. Si el cel s'havia enfadat amb 

ells la cosa millor que podien fer era marxar a uns altres mons. I 

llestos! 

     Però no sempre voler és poder. Això ja ho aprengueren més tard. 

No els  fou concedit el visat per deixar la terra, ja que havien de 

complir el manament diví que se'ls havia imposat: créixer i 

multiplicar-se, poblar la terra, construir ciutats i presons, inventar 

canons per matar els altres i cotxes per matar-se un mateix i fundar 

l'ONU per garantir la pau i la globalització econòmica per enriquir 

als més rics.  

     Aleshores la serp fou foragitada per l'àngel exterminador, la qual 

s’esquitllà crepitant amb ulls de pedra encesa i cridant: “El  foc 

devorarà els cortinatges d’or d’aquestes solitàries estances i el vent 

estendrà les cendres impalpables sobre la nit i l’aurora. Els assassins 

s’acosten armats amb coltells per degollar la vida. I les llargues 

trompetes de la mort proclamaran la caiguda de la llum!”. 

     D’aquesta manera tan apocalíptica els malaurats Adam i Eva 

foren expulsats del paradís terrenal amb una mà al davant i l'altra al 

darrera, sense dret a cap indemnització.    

      Més enllà s'estenien amenaçadores terres aspres i desconegudes 

que havien de regar amb la suor del seu front. Un areny ondulant 

que fluctuava amb el buf de càlides ventades, dunes sorrenques i 
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remolins subterranis d’ira esperaven l’esforç titànic dels exiliats 

maleïts. 

     I van treballar de valent, es van reproduir i multiplicar i van 

fundar tribus, ètnies i nacions que no deixaren de barallar-se i 

massacrar-se durant segles i segles. Els que no es mataven entre ells 

i aconseguien una pau inestable inventaren l'Estat del Benestar amb 

les seves clavegueres, corrupteles i altres fineses. Els ciutadans 

rasos i pelats s'apuntaven a l'atur per tal de subsistir, o arreplegaven 

la jubilació anticipada. D'altres, més espavilats, signaven 

hipoteques i compraven participacions preferents aconsellats per 

sàtirs i nimfes de l’univers bancari, heralds de fum de la insídia. Els 

més poderosos feien ús  dels fons reservats dels jubilats per marxar 

amb la motxilla més plena. I així fins que exhauriren tots els 

recursos, subsidis i pensions. I tot va petar. 

      I tot plegat perquè Eva es va deixar ensarronar per una 

endiastrada serp amb una saborosa poma que, segles a venir, al 

Mercadona, al Capabro i a les botigues de barri s’afartarien de 

vendre’n sense cap problema... Vés quins nassos! 
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QUAN ESTÀVEM SOLS... (Àngel Moliner) 

 

Aquell divendres, amb altres companys de la feina, vaig anar a 

veure a la meva secretària ballant la dansa del ventre en un petit 

teatre de barri. Abans de començar la funció la presentadora ens 

va fer una petita xerrada sobre aquesta dansa i la sensualitat de la 

dona. 

     -Cada espècie animal té els seus reclams instintius per atraure 

el mascle o la femella per l'aparellament. Nosaltres, en principi, 

com animals que som seguim les mateixes pautes. Però, com a 

animals racionals, de la sensualitat de la dona ja hi va haver 

pobles de l'Àfrica del Nord i Pròxim Orient que ja en l'antiguitat 

en feren una dansa mística i religiosa que amb el temps ha 

esdevingut també tradició. Així la Bíblia ja ens diu que Herodes 

va quedar tan seduït per la dansa del set vels que li va ballar la 

seva neboda que va haver de complir el que no volia i va 

prometre: el cap de sant Joan Baptista en una safata de plata. 

Contràriament els pobles cristians en vàrem quedar al marge 

d'aquest món fascinant de la sensualitat de la dona. L'Església s'hi 

va tancar en banda: regles i manaments en varen fer pecat. En 

acabar de dir aquestes paraules els llums es van apagar per 

presentar-nos en la foscor la Dansa del Ventre  

     Dit això uns focus s'encengueren per mostrar-nos la ballarina 

com entrava: amb les puntes dels peus nus endavant, els passos 

llargs i segurs i els braços balancejant-se als costats. Quan va ser 

al mig de l'escenari va aturar-se amb la mirada perduda en la 

foscor de la sala, esperant el tam-tam dels timbals. 

     En veure-la em va costar de creure que la noia que amb mi 

treballava, no gaire alta, més aviat grassoneta, de caràcter 

introvertit i tímid i sempre discretament vestida tingués aquell cos 

tan ben fet sota els pantalons i les bruses de cada dia, i aquella 
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cara tan bonica una mica maquillada, amb els llavis pintats i sense 

les ulleres de vidres gruixuts i el cabell recollit al darrere. 

     Per ballar anava vestida amb uns sostenidors petits però 

suficient per encabir-hi els seus pits i unes calcetes sostingudes 

per una estreta faixa de la qual penjaven lluentons i esquellerincs 

platejats. Li anava de maluc a maluc passant per sota del ventre. 

Dels tirants i de les vores dels quals en sortien vels de colors. Uns, 

deixant al descobert les espatlles, baixaven folgadament pels 

braços fins a quedar subjectes en els punys per braçalets daurats 

de metall. Uns altres tapaven airosos les cuixes i com amples 

bombatxos cobrien les cames fins acabar enllaçats als turmells. 

     En iniciar els tam-tams dels timbals amb cops secs i espaiats 

ella començà a moure al seu ritme primer un maluc, després 

l'altre. A cada cop contestaven dringant els cascavells i 

espurnejant els llustrins amb el moviment dels malucs i la llum 

dels focus. Poc a poc va anar augmentant la cadència dels tam-

tams fins arribar a ser frenètics els sotracs del seu cos i amb ells 

el saltejar de colors dels medallons i el dindar dels 

esquellerincs. Però poc a poc va anar alentint fins aturar-se. 

Llavors començà a giravoltar-li el ventre al voltant d’un melic 

que, amb un ull de cristall dintre seu, em mirava fixament 

immergint-me en un hipnòtic son i estat de plaer que feren que, 

gairebé sense adonar-me'n, aquestes rotacions es tornessin ones 

que morien en la platja del ventre mentre ella, lentament, 

enlairava els braços resseguint el seu cos flamejant.  

     Les mamelles amb aitals moviments sobreeixiren dels 

sostenidors. Maldant per sortir-ne els erectes mugrons, sense 

arribar a aconseguir-ho. Onejaren les cames pels turmells i 

genolls en el ble d'una flama que s'eixamplava a les cuixes per 

engrossir-se, encara més, en el ventre, els malucs i les natges. 

Fluctuar indecisa la cintura per tornar a engrandir-se al pit i a les 

espatlles. I anar-se estrenyent en el cap i en els braços fins a ser-
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ne la punta que regirant les mans esgarrapava el cel amb els dits. 

Les blanques perles del collar que portava semblaven guspires 

saltironant en la flama que es perdien endins de l'escot, per la 

reguera dels pits.  

     Tots els vels del seu cos voleiaven moguts per un aire nocturn 

d'un desert que em portava un miratge de palmeres i dunes a la 

llum de la lluna. On uns nòmades, al voltant d'un gran foc, 

festejaven la dansa de les mil i una nits. 

     L'expressió del seu rostre, tan aviat capcot i amagat dins la 

negra cabellera com altiu i descobert cara al cel, mostrava una 

pàl·lida blancor, barreja de sofriment i plaer. Sota les fines 

dovelles del front, en unes fosques estances, les nines dels seus 

ulls semblaven buscar entre les llargues pestanyes mig closes el 

cel estrellat del desert. 

     Els narius, per l'esforç, li aletejaven buscant l'aire fresc de la 

nit. La boca, entreoberta, mostrava la blancor nacrada de les dents 

ensems la punta de la llengua, resseguint i apaivagant la sequedat 

dels seus llavis encesos pel foc de la dansa.  

     Fatigat per la jornada de treball i endormiscat en el somni em 

despertaren els aplaudiments del públic. Un cop desvetllat em 

vaig adonar que no estava somiant ni estava en cap oasi: el somni 

de la dansa del ventre, amb la meva secretària de ballarina, era 

real. Però en un vell i petit teatre de barri, ple de gent i amb olor 

a resclosit. 

     En sortir els carrers eren buits. El cel fosc i estrellat. La lluna 

em va semblar que em picava l'ullet. Sense fer-li cap cas, xino-

xano vaig anar cap a casa. Només obrir la porta del pis ja la vaig 

sentir remugar, empipada. 

     -Però, quines hores són aquestes d'arribar? Es pot saber on 

eres? −em va cridar, sense mirar-me, espatarrada en el sofà i ja 

amb la bata posada, el pijama i les plantofes d'estar per casa. 
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     -Tenia un compromís amb els companys de la feina al qual no 

podia faltar  −li vaig respondre. 

     -Tens el sopar a taula  −em va contestar, secament, sense 

demanar res més, absorta com estava mirant la televisió rere els 

forats de la màscara antiarrugues, i cofada amb la xarxa que li 

aguantava els bigudins que portava. 

     L'endemà, en arribar a la feina, vaig felicitar a la secretària per 

l'actuació. Però des d'aquell dia quan estàvem sols davant per 

davant la veia tal i com anava de ballarina, i quan es movia amunt 

i avall del despatx ballant-me la dansa del ventre.  

     Això no ho vaig dir mai a ningú. Ja que, si ho feia, el més segur 

és que tard o d'hora arribés a les orelles del director que havia 

perdut el cap amb aquella noia o que, gran com sóc, començava 

a tenir símptomes de demència senil. Raons, tant una com altra, 

per jubilar-me abans d'hora, fer-me a fora de la feina o arraconar-

me lluny d'ella.  

     Ara que ja passat un cert temps, tot i que em trobo més bé que 

mai, no sé que fer: si demanar hora a un psiquiatre o continuar 

veient-la mig nua i ballant per a mi, només per a mi, la dansa del 

ventre fins que em retiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 
 

VACANCES PROP DEL MAR (Fina Moret) 
 

Les passejades prop del mar trepitjant la sorra humida portaven a 

la Laura un record molt especial. 

     Al cim d’un petit turó s’hi albirava una casa blanca. Semblava 

com si l’haguessin transportat des d’Andalusia al turó. La Laura, 

als seus quinze anys, va tenir el  privilegi de poder-hi entrar amb 

la seva amiga Anna. Ella es meravellava en veure aquella casa 

ostentosa, ben al contrari que el seu petit pis situat en un carrer 

estret i fosc de Girona. 

     L’avi Ferran sentia una estimació molt gran per la seva néta 

Anna. I és per això que li va deixar en herència aquella preciosa 

casa que tenia un encant especial i només d’acostar-se a la porta 

de l’entrada l’olor de farigola, menta i romaní, plantades en una 

gran jardinera, donaven la benvinguda. 

     Quan la Laura va entrar a la casa, de joveneta i per primera 

vegada, va sentir un calfred molt estrany com si no fos la primera 

vegada que la visités, com si ja hi hagués estat un altre cop. 

     Per dintre les parets també blanques, i al rebedor un gran 

quadre d’un paisatge de  Cadaqués, era l’únic toc de color què 

alegrava l’estança, uns finestrals amb cortines blanques donaven 

molta lluminositat i claror. 

     La Laura va tenir la necessitat de sortir a la terrassa des d'on 

es divisava el mar. Aquella cala on els banyistes prenien el sol i 

s’hi banyaven, era un paisatge especial i fantàstic. 

     L’Anna i la Laura tenien una gran complicitat, segurament 

perquè ja de petites van anar a la mateixa escola i sempre 

buscaven estar juntes. 

     La mare de l’Anna era una bona  cuinera. El dia que les noies 

van anar a la casa els va cuinar un bon arròs i un pastís de poma 

per postres. 



Colada de Lletres                                                                                           59 
 

     Després d’una bona estona d’haver dinat es varen posar el 

banyador i van anar al mar aprofitant aquella mica de sol del que 

encara  podien gaudir 

     Es varen estirar a la platja, relaxades i rialleres. Dos nois no 

gaire lluny d’elles les miraven amb ganes d’establir-hi conversa.  

Elles, enriolades, es varen adonar de seguida que aquells nois 

volien parlar amb elles. No van tardar gaire en fer-ho i tots quatre 

van córrer cap a l’aigua. 

     Després d’unes bones xerrades l’Anna i la Laura es varen 

acomiadar dels nois i varen tornar cap a casa. 

     La Mercè −la mare de l’Anna− va dir a la Laura que és quedes 

a dormir aquella nit. La noia ho va comunicar als seus pares i es 

va quedar. 

     Per a la Laura va ser una de les experiències més gratificants 

de la seva adolescència. Una nit diferent de totes. 

     Les noies es varen posar dintre aquell llit de metre seixanta i 

varen començar a parlar i parlar explicant-se les seves 

confidències. 

     Tot d’una, un soroll als vidres les va inquietar es varen aixecar. 

Darrera les cortines de la finestra van veure els nois que havien 

conegut a la platja tirant pedretes a la finestra. 

     A poc a poc i en silenci varen obrir la finestra. En Gerard i en 

Ricard les esperaven a baix al jardí. 

     L’Anna i la Laura no s'ho van pensar gaire. Es varen enfilar a 

les branques de l’arbre que tocava a la finestra i en un tres i no res 

ja estaven a terra. La platja il·luminada per  la lluna plena va ser 

una altra de les atraccions dels quatre joves.  

     El temps, però, va anar passant i les vides de les dues noies  es 

varen separar.   

     L'Anna va anar a viure a Barcelona i després dels estudis va 

conèixer en Roger, un metge de medecina pediàtrica i bona 

persona. El festeig va durar dos anys i després es varen casar.  Van 
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ser feliços. Tenien els mateixos gustos: anar a la muntanya, 

caminar, nedar, esquiar i tota classe d'esports. 

     La vida de la Laura va ser totalment diferent. Quan anava a 

classes d'anglès va conèixer a l'Abdel un noi marroquí. Era educat 

i respectuós i van mantenir una bona amistat fins que al final van 

decidir viure junts. 

     L'Abdel va proposar a la Laura anar al Marroc per ensenyar-li 

la seva família i la seva terra. Quan van arribar al Marroc la Laura 

va  veure de seguida un paisatge diferent i una terra àrida. Però va 

pensar que no tardaria gaire en acostumar-s'hi. 

     Va conèixer a la mare de l'Abdel. Era una dona arrelada a la 

seva terra, costums i tradicions. El primer que va fer va ser oferir-

li un te verd amb menta, amb el que els marroquins tenen per 

costum convidar per evitar la deshidratació en temps de molta 

calor.  

     Els costums eren molt diferents. El Ramadà és el novè mes del 

calendari musulmà, durant el qual es fa un dejuni. El Cuscús 

formava part del menjar, unes petites boles de semolina que es 

cuinaven al vapor amb un recipient especial. Els plats de cuscús 

solien anar acompanyats de verdures, carn i en alguna ocasió amb 

peix. El tajim era el recipient de ceràmica on s'hi servia el menjar. 

Harira era la sopa que els marroquins menjaven especialment 

durant el mes del rabadà per trencar el dejuni. Aquesta sopa 

contenia tot el que necessitava el cos com podien ser les proteïnes, 

els hidrats de carboni i les vitamines. 

     La Laura feia tots els esforços per adaptar-se a aquells costums 

tan diferents als seus. La mare de l'Abdel era una bona persona 

però no canviaria mai aquells costums i tradicions que l’havien 

vist néixer. Les germanes de l'Abdel no van tardar gaire a obligar  

la Laura a posar-se el vel. 

     L'Abdel veia com la Laura estava cada dia més trista i callada. 

Ell va entendre de seguida que la Laura no era feliç. 
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     L'Abdel no va voler retenir a la noia al seu costat i amb una 

gran generositat va decidir que seguís el seu camí. Li va dir:" No 

et puc oferir res més que una vida lluny de la teva família, la teva 

terra i els teus costums". 

     La Laura va tornar a Girona. Una tarda que estava asseguda a 

una taula de les rambles prenent un cafè va sentir, tot d’una, la 

veu de la seva amiga Anna. Es va girar i sí, l’Anna estava a la 

taula del darrera. S'hi va acostar i les dues noies es van abraçar 

com si per elles no hagués passat el temps. 

     Des d'aquest moment es trobaven moltes tardes, i s'explicaven 

les seves vivències des del dia que es van separar. 

     La Laura però, no va perdre mai l'esperança que l'Abdel algun 

dia tornaria. 
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L’ENIGMA OLOTÍ (Lluís Planas) 
 

Recordo, quan jo era un nen−i d’això ja en fa molts anys− que 

acabar el curs escolar era com un alliberament: començaven les 

vacances d’estiu i tots anàvem per aquells temps a jugar al carrer 

de vegades fins que es feia fosc. Ara, malauradament, ja no es així 

i la  mainada tenen altres maneres de fer i passar l’estona sense 

moure’s de casa. 

     Recordo que els dies es feien llarguíssims i amb els companys 

canviàvem el pati de l’escola pels carrers del poble. Eren dies 

d’infantesa inoblidables i amb el temps es recorden entranyables 

i amb certa melancolia. 

     Amb tota aquesta voràgine de felicitat que portaven aquests 

dies d’estiu n’hi havia un de molt especial per a mi: era els dilluns, 

el dia que acompanyava a la meva mare al mercat d’Olot. De bon 

matí agafàvem l’autobús. Tothom per les nostres contrades en 

dèiem el cotxe de línia i començava el que per mi era un trajecte 

apassionant. Això sí, sempre al costat de la finestra que em 

permetia admirar els paisatges que anàvem travessant a cada 

poble. Em fixava amb la gent que esperava en la parada per pujar, 

tots normalment amb el mateix destí: el mercat d’Olot. 

      Les Planes, Sant Feliu de Pallerols, Sant Esteve d’en Bas −que 

s’anomena encara avui en dia de forma abreviada Embas−, Les 

Preses i finalment arribàvem al nostre destí: l’estació d’Olot. 

     En tots aquests trajectes sempre −i no ho podia evitar− em feia 

la mateixa pregunta. Era per a mi com una obsessió. Perquè Olot 

es diu Olot? Recordo perfectament que la pregunta que em feia 

era exactament aquesta i es la mateixa que en un d’aquells 

llunyans dies vaig etzibar a la meva pobre mare. 

     -Mare, perquè Olot es diu Olot? 

     -Doncs, no ho sé fill – em va contestar amb cara estranyada i 

tot sorpresa. 
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     Un senyor que portava un barret de palla de color blanc amb 

una cinta negra des del seient del costat va contestar. 

     -Aquest nom, noiet, ve d’ala. Es veu que fa molts i molts anys 

en deien Aulot, o Alot, que volia dir ala gran. 

     -Ve d’un ala – vaig dir tot estranyat, potser decebut i amb una 

certa incredulitat. 

     -Sí, sí. Ara quan arribis, si t’hi fixes, hi ha llocs on pots veure 

l’escut de la ciutat i veuràs que en un costat hi ha les quatre barres 

i a l’altra meitat un ala. 

     Es va fer un silenci, tot somrient i tot cofoi per les seves 

reflexions i es va tornar estintolar al seu seient tot dient:  

     -Crec que a la plaça Clara n’hi podràs veure algun.  

     -Gracies, ho faré –vaig contestar, tot intentant pair la 

informació que aquell home del barret m’havia donat. 

     Avui en dia, després de tants anys, encara recordo aquell 

senyor del barret, els viatges amb la meva mare cap a Olot, el 

cotxe de línia... Ara sí que podria dir que els recordo 

melancòlicament. I amb la meva inquietud de saber vaig decidir 

posar fil a l’agulla i resoldre el que per mi va ser durant molt de 

temps un gran enigma: saber perquè Olot es diu Olot. 

     La etimologia del nom d’Olot no és gens clara i deu ser per 

això que hi ha vàries teories. 

     Segons la Crònica Universal de Catalunya la hipòtesi més 

antiga ens diu que la ciutat d’Olot va estar fundada per Ulo, 

després anomenat Sicul, per finalment anomenar-se Ulot. 

     Realment aquesta versió dels fets es perd en el món llegendari 

i sempre hem de pensar que les llegendes −jo sempre ho he 

pensat− només han de ser boniques, indiferentment de si són 

certes o no. 

     La primera notícia que es coneix i tenim documentada és un 

precepte de confirmació de béns del lloc anomenat Olotis −molt 
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comuns en l’època− atorgat per Carles el Calb, l’any 872 a favor 

de l’abat de Racimir del monestir de Sant Aniol d’agulla. 

     Més tard, l’any 977 el Comte Bisbe Miro va donar al monestir 

de Ripoll i al monestir de Besalú uns alous situats a Sant Esteve 

d’Olotis. 

     Una hipòtesi molt estesa es que el nom d’Olot prové d’ala, ja 

que la ciutat ha estat rarament documentada amb els noms de 

Aulot o també Alot i així és representat en l’escut de la ciutat on 

hi ha una ala  −tal i com em deia el senyor del barret, i l’home 

tenia la seva part de raó−. 

     Es diu també que podria venir del basc ja que en aquest idioma 

Oloa (civada) i Leku (lloc) el resultat final seria Oleku, que amb 

el temps es transformaria en Olek, Olok i al final se’n derivaria 

Olot  −francament, per a mi la menys raonable−. 

     Una teoria que es fa mes creïble és que derivaria del nom Ollot 

(olla gran) ja que es diu que la ciutat esta dintre d’una olla. I 

d’això no hi ha dubte perquè tothom que pugi a Sant Francesc pot 

veure perfectament la forma que ja en l’antiguitat l’anomenaven 

Ollotis o Olotis. 

     Ara bé, si ens centrem en la toponímia i ens tornem endinsar 

dins les arrels i la base del idioma basc, el més antic d’Europa  

−idioma que els estudiosos en diuen paleollengua ja que segons 

ells ja s’usava en el paleolític− dirien que:  

     Olot, en les arrels bàsiques d’aquest idioma seria  OL = rodó, 

circular. OT = buit, aquesta mateixa paraula podria haver estat la 

base d’altres paraules catalanes com Sot, Clot i Got. Fitxeu-vos 

que expressen el mateix: una cosa rodona i buida capaç de 

contenir líquids. I a Olot en tenim de coses molt característiques 

que s’avenen a aquestes definicions, com serien els volcans. 

     I no nomes això sinó,  sense moure’s de les bases de la llengua 

prehistòrica, tenim encara més pistes a sobre: el relleu de la 

comarca de la Garrotxa. 
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     La Garrotxa diuen que significa terra aspre i de mala petja, 

segurament perquè el relleu és molt muntanyós. 

     Però la paleollengua ens diu que: GAR = gran, OT = buit, TZA 

= molts, abundància. És a dir, tindríem que Garrotxa és igual a:  

lloc on hi ha molts buits grans. O sigui, bé podrien ser els craters 

del volcans olotins. 

     I fins aquí la deducció del gran enigma de la meva infantesa, 

que, ben mirat, potser no deixarà a ningú indiferent. Però el que 

sí és veritat és que a Olot hi ha volcans, està dintre d’una olla i 

d’ala, com em deia el senyor del barret, només he vist la de 

l’escut.  
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DUES CARES D’UNA MONEDA (Pilar Riera) 

                                     

Fa pocs dies que ha arribat la primavera i el sol llueix esplèndid. 

Després del fred dels darrers dies s’agraeix l’escalfor del sol. Són 

prop de les onze del matí. Després d’una bona caminada m’assec 

en un banc de l’avinguda Gaudí, davant mateix de la Sagrada 

Família. 

     En el banc de l’altre costat hi ha un home d’edat indefinida: 

quaranta, cinquanta, seixanta... Qualsevol podria ser la correcta. 

Té el cabell negre, un mica llarg, llardós, i una barba de dies. Porta 

calçat esportiu, pantalons texans descolorits i bruts i, malgrat la 

bona temperatura, una jaqueta tipus bomber cordada fins a dalt. 

En el seu millor temps deuria ser de color taronja però ara, igual 

que els texans, està bruta i descolorida. En la mà dreta porta posat 

un guant, amb tres dits que pengen. O bé li falten dits o la seva 

mà només és un manyoc de carn. 

     Del banc n’ha fet la seva llar. Segurament fa molts dies que és 

allà, que viu allà. Una gran taca negra d’algun líquid vessat, o vés 

a saber què, s’estén sota els seus peus i damunt del banc hi té el 

que deuen ser totes les seves pertinències: en un costat una bossa 

de plàstic plena de... no ho sé... potser els únics records que ha 

pogut conservar: imagino unes fotos esgrogueïdes, un llibre, 

primer regal de Sant Jordi, algun anell sense valor econòmic però 

de gran valor sentimental, unes peces de roba... Al costat de la 

bossa  una manta petita, un pot de Nescafè, una llauna de beguda 

—cervesa o cola—, un parell de bosses d’embotit tancades al buit 

i quatre andròmines més. A l’altre costat una altra bossa de plàstic 

petita.  

     Mira a un costat i a l’altre amb la mirada perduda. Poc 

l’importa la munió de turistes que van amunt i avall per admirar 

la gran obra de Gaudí, ni les mestresses de casa amb el pa encara 

calent que han comprat a la fleca propera, ni els estudiants que 
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comenten l’últim examen, ni els executius encorbatats amb 

maletins plens de papers i, potser, d’algun sobre sospitós. És com 

si estigués sol al món, que és com segurament deu estar i, 

sobretot, com es deu sentir. Tothom l’ignora completament però, 

curiosament, ningú no passa prop del seu costat. Potser algú, com 

jo mateixa, se’l mira de reüll. És com si estigués envoltat d’una 

mampara invisible que impedeix que la gent se li apropi.  

     Tremola lleugerament. Tinc la sensació que pateix alguna 

malaltia, física o mental. O potser totes dues.  

     De la bossa petita en treu, amb dificultat, una capsa d’amanida 

de les que venen preparades en els supermercats. El tremolor ha 

augmentat una mica. Amb la mà dreta, la que porta el guant, 

intenta aguantar-la. Amb l’esquerra, obrir-la. Passa una bona 

estona fins que ho aconsegueix. El tremolor va en augment. Si al 

principi era gairebé imperceptible ara és general, molt exagerat. 

Li suposa un gran problema posar-se un tall d’enciam a la boca. 

     Em pregunto si ho ha pogut comprar o si li ha donat alguna 

ànima caritativa o, pitjor, si ho haurà trobat en un contenidor 

d’escombraries i ja està caducat de dies. 

     Què l’ha pogut portar a patir aquesta situació? La crisi? Una 

dona avariciosa? Un mal negoci? La família? El joc? És volguda 

o buscada per algun motiu que només sap ell? Sigui el que sigui 

penso que no és just. 

     Davant nostre la Sagrada Família, una obra imponent, 

majestuosa, excepcional, envoltada de grues i operaris que 

s’afanyen per tenir-la enllestida el 2026. 

     Riuades de turistes vinguts d’arreu del món van amunt i avall, 

fan cues interminables per poder entrar, contemplen embadalits 

l’obra que va començar Gaudí, es fan selfies, la fotografien a tort 

i a dret, graven vídeos, compren records en les paradetes i 

botigues que hi ha al voltant. No han vist res igual al món. 



68 
 

 
 

     Les dues cares de la moneda. En una, la degradació humana 

portada al límit, la misèria d’un home que ha fet d’un banc del 

passeig la seva mísera llar. En l’altra, l’opulència d’una basílica 

que ara, m’atreviria a dir que pel caprici d’alguns, es vol acabar. 

El pressupost anual és de 25 milions d’euros. Fins el 2026 falten 

nou anys. Calculeu. Quants homes, dones, famílies podrien viure 

amb, tan sols, una part d’aquest capital?  

     D’acord que ara, en acabar-la, es dóna treball a moltes 

persones, que l’afluència de visitants aporta i aportarà una 

quantitat important de diners a la ciutat, que al voltant s’han creat 

diferents negocis que segurament no hi serien. Tot això està molt 

bé, però...  

     En la pàgina web de la basílica es pot llegir:  La Sagrada 

Família és un centre d’espiritualitat internacional que, en un 

indret excepcional, vol acollir persones de totes les procedències 

i credos i convidar-les a compartir un sentit de la vida, basat en 

l’amor, l’harmonia, el bé, la generositat i la pau.   

     Amor, harmonia, bé, generositat, pau. Paraules molt boniques, 

però només paraules. Molta gent visita la basílica per la seva 

arquitectura i, potser,  alguns altres ho fan moguts per la fe, però 

passen pel costat de l’home del banc i l’ignoren completament. 

Ningú no fa res. Cap gest d’amor ni de generositat. Els humans 

som així.  

     Dins el confort de la meva llar penso en aquell home. 

L’imagino arraulit en el seu banc, abrigat amb la petita manta 

esfilagarsada que ben poca escalfor li deu donar. Passarà la nit i 

demà, de nou, tornarà a estar tot el dia allà assegut, amb la mirada 

perduda, aïllat del món. Amb sort, potser podrà menjar una altra 

amanida, qui sap si caducada. Al seu voltant la gent seguirà amb 

la seva vida, passarà de llarg del banc i del seu habitant. La 

Sagrada Família continuarà creixent. Dues cares d’una moneda. 
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LA NINA DE PORCELLANA (Jenni Rodà) 

 

Aquella tarda de finals d’hivern estava diluviant. Tant si es 

mirava cap a una banda com cap a l’altra només hi havia pluja. 

En alguns instants barrejada amb un vent fort i amb calamarsa, i 

també amb llamps i trons. Jo duia un paraigua dels generosos, 

però en qüestió de cinc minuts ja se m’havien trencat dues 

barnilles i una tercera anava pel mateix camí. Amb aquell 

panorama em costaria arribar a casa: tot i que no era gaire lluny 

em semblava que havia de travessar un riu sencer, llarg i molt 

cabalós per aconseguir posar-hi els peus. Per això vaig decidir 

entrar en una botiga i buscar una mica de refugi. Ni em vaig fixar 

de què era.  

     Vaig deixar el que quedava del meu paraigua dins d’una 

galleda de plàstic i em vaig espolsar amb discreció els petits 

rierols d’aigua que s’havien anat dibuixant al damunt de la meva 

jaqueta. Em vaig adonar que jo no havia estat l’única que havia 

tingut aquella pensada, perquè la majoria de persones que 

pul·lulaven per allà dins tenien un ull posat en els productes −per 

simular que els despertaven algun interès− i un altre en algun dels 

tres finestrals per avaluar la intensitat de la pluja. Sense paraules 

ens dèiem que encara no podíem sortir, que ens aniria bé esperar-

nos una mica més entre aquella infinitat de joguines. 

     La veritat és que a mi els artefactes infantils no m’han cridat 

mai gaire l’atenció. Ni tan sols quan era una nena m’hi entretenia 

en excés. Preferia fullejar els diaris esportius que voltaven per 

casa, o agafar els estris dels diversos armaris i calaixos de la cuina 

mentre sentia com la meva mare es queixava que li ho embrutaria 

tot, o remenar pel jardí com si fos una entesa de les plantes. 

D’això sí que en tinc records vius, però guardo poca cosa a la 

memòria de les nines, amb els seus vestits i les casetes on vivien, 

de les disfresses, dels peluixos i de les làmines per pintar. Fins i 
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tot els jocs de taula els trobava summament avorrits. I llavors, en 

canvi, aquella pluja de finals d’hivern m’havia conduït en aquell 

paradís que jo mai vaig considerar com a tal però que de segur 

que sí que ho seria per a la majoria de les criatures.   

      Vaig resseguir els diversos passadissos de la botiga amb unes 

ànsies que no sabia d’on em sortien. Tot ho trobava bonic i, 

d’alguna manera o altra, el que m’envoltava em captivava. Em 

vaig aturar en una prestatgeria plena a vessar de nines de 

porcellana. N’hi havia de totes mides i amb vestuaris més o 

menys treballats: de seda, de cotó, de fil, amb pedreria, amb 

botons originals, amb puntes fetes de ganxet... Me les vaig mirar 

una per una i quan vaig fer tot el recorregut el vaig tornar a repetir. 

I els ulls, en més d’una ocasió, se m’aturaven en una nina en 

concret. La que duia els cabells ben rinxolats, recollits amb un 

monyo, amb ulleres, amb els llavis ben rosats, amb la cara pigada 

i amb un conjunt de camisa i faldilla molt senzill, sense 

ornaments, d’un color blau cel molt pàl·lid i sense sabates. 

     Em va sobtar veure els peus de porcellana nus i mentre 

observava els dits tan menuts i innocents vaig sentir una veu que 

provenia d’aquella muntanya de nines. Em vaig sobresaltar. 

Potser havia estat alguna altra de les persones que voltava per allà 

que m’havia fet alguna observació o la mateixa dependenta que, 

farta de veure que hi havia poques ganes de comprar, em 

demanava amb veu de pocs amics què necessitava. I no, no havia 

estat cap d’ells. Perquè tothom seguia fent la seva com si jo allà 

no hi fos, com si no existís.  

     Quan m’hi vaig fixar bé vaig saber que la veu sortia d’aquells 

llavis tan rosats que m’havien encisat. Però llavors la cara 

d’aquella nina de porcellana ja no era la que havia vist la primera 

vegada sinó que s’havia transformat en la de la meva iaia. Feia 

deu dies justos que me n’havia hagut d’acomiadar —a contracor, 

sense voler-ho, totalment per força— perquè la vida l’havia 
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abandonat. I tenir-la allà al davant, amb el seu somriure, amb els 

seus ulls tan vius, amb la seva veu tan tendra i melosa, era com 

un somni. 

     Sense voler-ho em va caure una llàgrima. I després en van 

seguir unes quantes. Era increïble veure com el cos de la nina es 

mantenia completament estàtic amb aquella blavor que ho envaïa 

tot, i, en canvi, com el rostre estava en pur moviment. Sé que 

ningú més podia adonar-se d’allò, que era un regal només per a 

mi. La complicitat de dos éssers que, malgrat estar tan lluny, 

podien notar-se tan a prop. 

     —Parla’m, iaia, parla’m. Encara tenies tantes coses per 

explicar-me... 

     No havia parat de ploure però vaig decidir marxar d’allà. A 

fora al carrer em vaig adonar que la tercera barnilla, finalment, 

havia acabat per trencar-se. Tot i això amb el paraigua mig 

impotent en vaig fer prou per tapar el paquet que duia a les mans. 

A mi m’era igual mullar-me, però no volia que li passés res a la 

nina de porcellana que m’havia comprat. Mai no m’havien 

agradat els artefactes infantils —ja ho he dit— però allò era una 

excepció. Observant uns quants segons aquella cara que 

hipnotitzava podia tornar a tenir una mirada, un somriure i una 

veu que estimava amb delit ben a prop meu. Perquè ni jo me’n 

volia desprendre ni ella se’n volia anar del tot. I les dues, sempre 

que ens vingués de gust, sabíem que teníem la capacitat de 

retrobar-nos. Tothom ho ignorava, però nosaltres podíem 

allargar-ho segons la nostra voluntat o parar-ho quan ho 

necessitéssim.  

     Aquella tarda de finals d’hivern em va demostrar que l’època 

dels jocs no pertany només a la infantesa, sinó que si la cuidem 

en podem disposar al llarg de la nostra vida. I fins més enllà i tot. 
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FUM DE SABATOTS (Francesc Roma) 

 
Recolzat en una barra de bar un pallasso escolta el xiuxiueig del seu 

passat enmig del soroll del licor que s'evapora lentament del seu 

got. És un home que acaba la seva vida, la seva darrera 

representació, el seu perpetu intent de fer riure els altres. Tot s'ha 

acabat per a ell, tan sols el punt i final li manca, el punt i final d’una 

vida transcorreguda entre riallades i somriures que li eren aliens. 

Tot succeeix en la foscor, còmplice una altra nit del seu fracàs. De 

nou li cauran els estels del cel i se li ennuvolaran els ulls, se li 

escaparan grosses gotes de pluja que no sabrà com aturar i escriurà 

la seva darrera voluntat en un tovalló de paper. El seu testament serà 

tan sols una frase, tot just una dotzena de paraules sense massa 

sentit, mots esdevinguts buits de tan plorar el seu desencant. 

     El pallasso plora enmig de la barra de bar de la pista del circ. 

Plora el seu passat, els dies que sap que no tornaran. El bar ha 

esdevingut per a ell continuació necessària de la pista on ha 

representat la seva funció, font d'oblit d'on brolla el licor que poc a 

poc se li menja les entranyes. La vida ha perdut tot sentit per a aquell 

que ja ni tan sols pot fer riure els altres del seu propi fracàs, per al 

pallasso que gemega sense poder treure'n ni un sol somriure de 

complicitat. Entre ell i els infants s'han trencat tots els vincles, s'han 

diluït enmig d'una poció etílica que els gangrenava poc a poc i, 

finalment, s'han acabat trencant. És per això que el pallasso plora. 

     Plora el seu fracàs com altres vegades les seves desventures 

havien fet riure els infants. Però aquells mals moments eren ficticis, 

eren part del guió que produïa l'alegria dels infants i àdhuc dels seus 

pares. Ara tot és diferent, ja ni els infants ni els seus pares riuen les 

seves barrabassades ni és possible establir amb ells cap fil de 

complicitat. L'alcohol li surt pels forats i porus del seu rostre, ni el 

maquillatge ni aquell immens nas vermell poden dissimular la seva 

presència. L'alcohol li ha ratat poc a poc l'esma de seguir endavant 
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i ara només sap beure i beure. Potser encara una darrera copa, una 

altra glopada per oblidar el fracàs... Quan fins i tot el fracàs li plora 

el pallasso no sap on amagar-se perquè la pista del circ ha envaït 

tota la seva vida. Ja no hi ha racons per a la seva intimitat, tan sols 

és un ésser avergonyit que s'amaga dels altres, que no desitja altra 

cosa sinó que la mort no trigui. 

     El pallasso plora enmig de la pista d'aquell bar, sol. Qui ho diria, 

vist de lluny, que aquell personatge que hauria de fer riure tothom 

ara tan sols serveix per plorar i per fer plorar. Llàgrimes rabioses 

d'alcohol s'escapen de les juntures dels seus ulls, però no li importa 

que tothom el vegi plorar, que els infants s'adonin que espera una 

visita important. El maquillatge se li ha destenyit sota el pas del 

rierol de llàgrimes que li ha provocat el seu estat. Se li ha despintat 

i ara no sembla un pallasso sinó un ésser esparverant amb un gran 

nas vermell i un sabatots gegants. 

     Abans de ser vell havia hagut de lluitar molt durament per arribar 

a vendre els seus motius de riure a un preu acceptable. Però ara el 

pallasso res no entén si no és el seu fracàs. No entén aquells dies 

que era el rei de la pista, l'atracció més esperada pels menuts. No els 

entén perquè ja no tenen cap mena de sentit ni sembla possible tanta 

felicitat en una vida abocada a un passat com el seu. El pallasso 

plora. Plora foscor sobre el seu ahir i el record es confon amb el seu 

fracàs final. Tot ha esdevingut trist després de la mort del seu 

company. 

     El pallasso ha perdut l'enginy que no tenia, la inspiració aliena, i 

s'ha quedat amb un cos que busca algú que li dicti quina funció ha 

de representar. Ha perdut allò que mai no havia tingut i una amistat. 

I ho ha perdut tot de cop, tot d'una, en un acte que no ha durat ben 

res. El pallasso voldria ser ell qui fos mort, i no el seu company. 

Però no, ell s'ha quedat en aquest món, sense l'enginy que mai havia 

estat seu, amb un gran buit per omplir i sense una amistat a qui 

recórrer buscant refugi. Sense port segur el seu maquillatge es va 
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destenyint a mida que les onades d'aquell mar alcohòlic li esquitxen 

la cara. I es va descobrint tal i com és, sense enganyifes d'escenaris 

irreals. 

     El pallasso pallús es descobreix com l'enze que és fora de la 

pista. Les seves bajanades, aquelles criaturades que feien riure els 

infants, lluny de ser part del guió de la seva representació, 

ultrapassen la seva vida professional perquè tenen les seves arrels 

clavades en el seu existir més real. Enze a dins, enze a fora de la 

pista. La vida, la gent, fins i tot els infants s'han rigut d'ell. 

Especialment aquests, creient que tot era fals o, si més no, que feia 

riure. Plora alcohol destil·lat i records, rucades, ximpleries... Un 

mar ha crescut al costat de la barra del bar de la pista del circ, un 

mar de llàgrimes, flors marcides del passat. Sol en la vida i sol en la 

pista el pallasso se sent incapaç de representar res que no faci plorar. 

El seu company l'ha abandonat i, babau com és d'ell mateix, no és 

capaç d'empescar-se cap nova funció. És el final. A ell sempre li 

havien dit el que havia de fer per fer riure els infants. Ell mai no 

havia tingut l'enginy que li calia per inventar res de bo. Sempre ho 

havia sabut, però ara ni l'alcohol li ho pot fer oblidar ni un sol 

moment. En el seu mar encara es gronxa el cos d'aquell amic i 

company amb qui ho havia tingut tot. 

     El pallasso babau està condemnat a pidolar per rosegar unes 

copes d'alcohol que l'ajudin a oblidar la gana que ha de passar. 

Sense el seu company ell només sap fer plorar i seguir bevent fins 

que l'alcohol, com l'aigua del mar, li arribarà al coll. El pallasso 

babau sap que li resta poca vida, poc temps per reunir-se amb el seu 

company perquè l'aigua del mar és a punt d'ofegar-lo.  

     Poc temps després el pallasso serà mort i tot s'haurà acabat. Es 

tornarà a trobar amb el seu veritable amic i així sabrà que ha de fer 

alguna cosa més que beure, beure i plorar. Quan l'aigua li robarà la 

darrera alenada d'aire, el pallasso es despertarà, xop de suor, i veurà 

allà al seu costat, plàcidament adormit en un llit a prop del seu, dins 
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d'una rulot de circ, el seu amic i company. Llavors, la seva gola 

enrogallada pronunciarà amb prou feines quatre mots: 

     -Oi que només dorms, Joan? 
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EN UN RACÓ DEL NOSTRE PARC (Gemma Ros) 

 

Avui ho has tornat a fer. Mentre érem al parc, com cada dia, jo 

assegut al banc i tu davant meu en la cadira de rodes. Estava 

concentrat en el diari que vaig començar a escriure quan em vas 

deixar de reconèixer. He aixecat el cap per posar en ordre els 

meus pensaments i ha estat llavors quan t'he sorprès observant-

me a un pam de distància, amb aquella mirada de curiositat que 

tan sols he vist igual en el nostre nét quan explora quelcom per 

primera vegada. T'he tornat la mirada durant uns segons, sabent 

amb el cap que no havia d'esperar res però amb la irracional 

esperança que els teus ulls s'il·luminessin acompanyats d'un 

preciós somriure, com feies abans, quan deies amb aquell gest que 

m'estimaves. 

     Una noia que caminava a prop d'on érem ha copsat la teva 

atenció i el moment màgic s'ha esvaït, enduent-se una vegada més 

la il·lusió de pensar que encara em vols, que ets la dona de 

sempre, aquella que es va enamorar un dia de mi. Ara ni tan sols 

saps que sóc en Jaume, el teu marit, el tanoca que continua jugant 

a ser un il·lús amb falses esperances infantils, pròpies d'un conte 

de fades amb final feliç. He tancat la llibreta confident i t'he 

acaronat mentre et parlava, com cada dia, de les aventures que 

hem viscut junts, de les anècdotes i dels moments importants, dels 

nostres fills i del nét, de com n’estàs avui de bonica, igual que el 

primer dia que et vaig veure. Duies un vestit blau com els teus 

ulls, aquells ulls que em van captivar sense demanar permís, 

aquells dos pessics de cel que tantes coses em van dir sense que 

sortís ni un sol mot de la teva dolça boca. 

     Paraules i carícies d'amor omplen cada dia el temps i l'espai en 

un racó del nostre parc, el mateix que va ser testimoni del primer 

petó que et vaig robar per culpa d'aquells ulls blaus, el mateix parc 

que ens acull cada matí d'ençà que et van diagnosticar 
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l’Alzheimer. Ens van dir que havies d'esforçar-te en recordar per 

tal que la malaltia no et devorés tan de pressa, però ara ja fa temps 

que t'ha vençut i em mires com a un estrany, a mi, al teu Jaume. 

     Els fills em diuen que descansi uns dies, que ells ja se n'ocupen 

de tu, que encara cauré malalt. Ho fan de bona fe però no entenen 

que em posaré malalt precisament si deixo d'anar amb tu al parc, 

si no puc tenir aquests moments de felicitat agredolça al teu 

costat. Sé que no em recordes, però jo sí que et recordo a tu, 

encara que ja no semblis la mateixa. I això és el que fa que et 

sorprengui de tant en tant observant-me encuriosida, perquè estic 

segur que en algun lloc del teu cervell s'encén l'alarma dels 

records, gràcies a una breu intuïció que aconsegueix traspassar-te 

els porus de la pell i s'endinsa a través de les escletxes que 

mantenen obertes les meves carícies. 

     Diuen que l'amor tot ho pot. Jo t'estimo perquè no ho puc 

evitar, no puc fer una altra cosa i seria absurd demanar mai res a 

canvi, però t'asseguro que donaria el que fos per un minut de 

lucidesa abans que els teus ulls es tanquin per sempre. Uns 

moments d'aquesta mirada blava que parlava sense paraules i de 

somriure lluminós que m'enamorava, i que quan el recordo 

continua fent-me sentir l'home més afortunat del món. Sé que 

pensant aquestes coses torno a convertir-me en un tanoca il·lús, 

però això és el que em manté ferm. I no penso deixar de sortir 

amb tu cada matí, de seure al banc i passar l'estona escrivint i 

parlant-te mentre les meves mans acaronen la teva delicada pell, 

obrint escletxes de records i d'esperança en un racó del nostre 

parc. 
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EL PLANETA TERRA I LA NATURA (Josep Rua) 

 
Lector que estàs còmodament assegut en una cadira, vestit amb 

roba per estar per casa i calçat amb unes sabatilles còmodes: 

     M'agradaria que abans de continuar llegint aquest text que 

tracta del Planeta Terra, de la natura i de la relació entre els homes 

i la natura fessis una caminada gaudint de la natura i, en tornar, 

escrivissis totes les coses que hauràs vist i fet. 

     Ja has tornat? No m'enganyes? Segur que ja has escrit tot el 

que has fet mentre caminaves i gaudies de la natura? 

     D'acord, d'acord! Et crec! 

     Tant de bo que el text que estàs a punt de llegir tingui quelcom 

a veure amb el lloc on vius! 

     Abans d'anar-te'n a fer la caminada t'has aixecat de la cadira, 

has caminat fins a la teva habitació on t'has tret les sabatilles, t'has 

tret la roba que portaves per estar per casa, t'has vestit amb roba 

còmoda, t'has posat unes sabates còmodes, has posat dins d'una 

motxilla les coses que portaràs per fer la caminada i has fet una 

volta pel pis per comprovar que tot estigui bé. 

     Aleshores has tornat a la teva habitació, t'has posat la motxilla, 

has recollit les claus del pis, t'has encaminat cap a la porta del pis 

on vius i l'has obert, has sortit a l'escala, has tancat la porta amb 

clau, has baixat els graons de l'escala, has obert la porta del carrer, 

has caminat per la vorera, mirant que no passi cap cotxe has 

traspassat el carrer, has pujat a l'altra vorera i has caminat fins a 

la font que hi ha enmig d'un bosc d'arbres molt grans de fulla 

caduca, entre els quals has fet una bona caminada fins que has 

tornat a la font d'on has begut aigua, t'has assegut al banc que hi 

ha prop de la font, has mirat el rellotge i quan has vist l'hora que 

marcava, has fet tot el camí de tornada a casa. 

     Lector, vaig bé? 

     El que estàs llegint té alguna cosa a veure amb l'entorn on 
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vius? 

     No té res a veure? 

     El que he escrit és el que faig per trobar-me amb la natura. Tinc 

la sort de viure en una petita ciutat envoltada per un riu, volcans, 

muntanyes, fonts, boscos... Un entorn privilegiat del qual no 

tenim prou cura. 

     Ei! Si vaig errat, pot ser que el teu entorn sigui aquest: 

     Abans d'anar-te'n a fer la caminada t'has aixecat de la cadira, 

has caminat fins a la teva habitació on t'has tret les sabatilles, t'has 

tret la roba que portaves per estar per casa, t'has vestit amb roba 

còmoda, t'has posat unes sabates còmodes, has posat les coses que 

portaràs per fer la caminada a dins d'una motxilla, has fet una 

volta pel pis per comprovar que tot estigui bé i t'has posat la 

motxilla. 

     Llavors t'has encaminat cap a la porta del pis i l'has obert, has 

sortit al replà de l'escala de la sisena planta del bloc de pisos on 

vius, has tancat la porta amb clau, has caminat fins a davant de la 

porta de l'ascensor, on has estat una estona pensant amb el que 

volies fer: si baixar per les escales o amb l'ascensor. 

     Finalment has decidit baixar per les escales i un cop a baix, 

has obert la porta del carrer, has sortit al carrer, has tancat la porta 

i t'has preguntat: 

     "De quina manera vaig fins al parc urbà, o a qualsevol altre 

lloc on pugui fer una caminada gaudint de la natura? A peu? Amb 

bicicleta? Amb moto? Amb cotxe? Amb algun mitjà de transport 

públic?" 

     Tot d'una has recordat que la línia 22 del bus té una parada 

davant d'un parc molt gran i t'has posat a caminar per la vorera, 

mirant que no passi cap cotxe has traspassat el carrer, has pujat a 

l'altra vorera, has caminat fins a la parada del bus, on al cap d'uns 

minuts ha arribat el 22, has pujat al bus que t'ha portat fins a la 

parada que hi ha molt a prop del parc, has baixat del bus, has 
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caminat per la vorera fins a l'entrada del parc, has entrat al parc, 

has caminat pel passeig central fins a la font que hi ha enmig d'un 

bosc d'arbres molt grans de fulla caduca entre els quals has fet una 

bona caminada fins que has tornat a la font d'on has begut aigua, 

t'has assegut al banc que hi ha prop de la font, has mirat el rellotge 

i quan has vist l'hora que marcava, has fet tot el camí de tornada 

a casa. 

     Què t'ha semblat el text? 

     Com dius? 

     Que no és així on vius? 

     El que he escrit és el que feia quan vivia en una ciutat molt 

gran, a prop de muntanyes i del mar, un entorn privilegiat del qual 

no tenim prou cura. 

     A veure si aquesta vegada descric millor l'entorn on vius: 

     Com que vius en una masia situada en una frondosa vall enmig 

de prats, muntanyes, boscos, fonts, rius i gorges, t'ha fet mandra 

fer una caminada gaudint de la natura. Tanmateix, el dia que 

puguis aniràs al mar, ja que fa molt de temps que no veus el mar. 

     Perdona, dius que aquesta descripció no correspon amb el lloc 

on vius? 

     Tant de bo que aquesta ràpida descripció defineixi 

correctament l'entorn on vius: 

     Tenint en compte que entre el lloc on vius i el lloc on pots fer 

una caminada gaudint de la natura hi ha tanta distància, després 

de pensar-hi una estona, has decidit deixar la caminada per un 

altre dia. 

     Què et sembla?   

     Tampoc? 

     Tant se val! 

     Sigui on sigui que visquis, recorda que ets un dels éssers vius 

que viu a la Terra, que necessites la natura i de les matèries 

primeres que obtens de la natura per seguir viu i si vols que 
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nosaltres, els nostres fills, nebots, néts, nebots-néts, amics, 

coneguts i tots els habitants de la Terra puguem continuar gaudint 

de la natura, hem de començar a tenir cura de tot el que ens 

envolta i hem de millorar la relació entre els homes i la natura. 
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EL VIATGE (Maria Torrent) 

 

Sento la sirena de l’ambulància que em porta, el cos està adolorit 

i l’ànima tremola. Tinc pressa per arribar a les mans dels metges 

perquè em guareixin. 

     Arribo a l’hospital. Tinc molt fred i les llums del sostre són  

cada vegada més lluny. Estic de sobte al quiròfan... Tinc molta 

por però faig un esforç per confiar en les possibilitats dels metges 

i en les seves creences.  

     No saber si em despertaré més em dóna la sensació inevitable 

que la vida se m’escapa de les mans. Vull evitar pensar però no 

puc... La por s’apodera de la meva ment i em col·lapso... Em vull 

adormir... 

     M’he despertat, estic en un lloc molt fosc i desconegut. Estic 

connectada a una màquina, la meva vida depèn d’ella. Aquesta, 

com un sentinella, sovint alerta als metges que el cor no batega. 

Tinc molta angoixa i tot que estic constantment vigilada em sento 

sola.  

     Miro al meu voltant. Tots els que estem allà lluitem per la 

nostra vida. Alguns no ho aconsegueixen... 

     Jo vull viure!!!! Abraça a la mare, la família i els amics. No 

m’abandonis Déu meu!!!. 

     Sento que la meva vida va i ve, de sobte, en una gran foscor i 

de cop en una gran llum. No vull travessar aquesta porta!! 

     Lluito amb els meus temors i de sobte m’adono que sóc tan 

petita cosa, tan indefensa que em rendeixo i poso la meva vida a 

les mans de l’univers. 

     L’univers ha estat piadós i generós per que m’ha donat una 

altra oportunitat. 

     D’aquest viatge he tornat amb les maletes carregades 

d’humilitat, amor i de nous pensaments que espero saber entendre 

en el temps. 
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CONFESSIONS (Maribel Torras) 

 

—Per què vols parlar-ne, Elvira? Per què treure tants records, tant 

dolor? 

     La veu de la seva mare sona cansada, trista. L’observa 

novament. Com coneix, encara ara, els múltiples matisos de la 

seva veu! Només per la manera com deia un sí o un no l’Elvira 

podia saber, des del llit, si el seu pare havia tornat begut i amb 

ganes de brega; si al darrera hi hauria un crit enfurismat del pare 

o un de dolor de la mare; si sentiria el soroll d'una cadira o d'un 

gerro en caure; o aquell vibrar somort del matalàs que tant la 

intrigava. 

     —Quan era adolescent m'hauria agradat preguntar-te com vas 

poder aguantar tant. Ara penso que aquesta no és la pregunta. El 

realment important és saber d'on vas treure la força per denunciar-

lo —no vol contestar la pregunta de la mare, precisament perquè 

no vol donar-li explicacions. 

     La mare la mira directament als ulls, intentant esbrinar en 

aquelles ninetes tan estimades el motiu d’aquell interès sobtat. I 

cedeix. 

     —Ningú que no hagi passat per això comprèn la dificultat que 

comporta fer aquest pas. És el teu home. El pare de la teva filla. 

Quan està borratxo, quan t'està pegant, si poguessis el mataries. 

L’endemà, en mirar-li els ulls hi descobreixes aquell home bo que 

et va enamorar. I per molt que burxis en la teva memòria no trobes 

res que expliqui aquell canvi. Només l'alcohol. 

     Saps que això no és cap explicació, més aviat n'és la causa. 

Així que et convences que és el vi que li fa fer aquelles coses, que 

ets tu que l’has d’ajudar a deixar-lo. Només que ell no ho vol i tot 

comença de nou. 

     —Doncs com ho vas aconseguir? 
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     La mare respira fons abans d’empassar la saliva que se li 

acumula a la gola. 

     —Recordes el dia que no vas anar a buscar en Roc quan t’ho 

vaig demanar? 

     Una nova imatge del passat ve a trobar-la, empesa per la 

pregunta de la mare. No recorda el motiu (ben mirat: n'hi havia 

d'haver algun?). Recorda clarament els pares al menjador de casa, 

discutint. Una fracció de segon després que ella entrés a la sala, 

espantada pels crits, el puny del pare va acabar a l'ull de la mare. 

“Corre, Elvira! Vés a avisar en Roc!” I aquell dubte tan pesant: 

què havia de fer? Marxar a avisar el veí que més d’una vegada 

havia intervingut enduent-se el pare per evitar mals majors? No 

seria pitjor deixar-los sols? Quan ella era al davant, mai havien 

anat més enllà. D'alguna manera la seva presència el frenava. Una 

nova empenta, més forta, va fer caure la mare contra el braç del 

sofà. L'Elvira, sense pensar-s’ho gens, va córrer a tirar-se sobre el 

seu pare, per obligar-lo a deixar-la estar. Però la força de nou anys 

és minúscula al costat d'un home borratxo i enfurismat. D'una 

revolada se la va treure de sobre, empenyent-la (sense voler-ho, 

d'això n'està segura) contra la paret. El soroll del seu cap picant 

contra la pedra, li va ressonar fins a les entranyes, però no li va 

evitar sentir el crit de dolor de la seva mare: “Elvira!!!!” El seu 

pare es va girar, encara amb el rostre transfigurat per la ràbia. En 

veure la seva filla per terra, amb un ull que ja començava a inflar-

se, es va desfer en plors. I la va abraçar, demanant-li perdó entre 

sanglots, prometent-li mil vegades que mai més no beuria. 

     —Ho recordo tot mare —la veu de l’Elvira també sona trista. 

Més que una confirmació, és una confessió en tota regla. 

     —Doncs va ser després d'aquella vegada, quan vas acabar 

rebent tu. No podia permetre que es repetís. Vaig anar a la 

comissaria i ho vaig explicar tot. Quan els vaig parlar de tu, les 

seves cares es van tensar. I vam tramitar la denúncia. 
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     —Vols dir que vas aconseguir gaire res? 

     —Bé, d'entrada que constessin els maltractaments. L'endemà, 

quan tornava com si no hagués passat res, es va trobar la porta 

d'entrada tancada. Vaig dir-li des de dins que marxés, que l'havia 

denunciat i que avisaria la policia si no marxava. 

     —Recordo que el sentia cridar des del meu llit. 

     —Sí. Bramava, amenaçant-me primer, demanant-me perdó 

després. Però no vaig desdir i ell sí, quan va sentir la sirena de la 

policia. 

     —També et sentia plorar... 

     La seva mare la mira tendrament mentre li acarona dolçament 

una galta. 

     —Pensava que dormies... Plorava de ràbia pel que ens estava 

fent; de dolor per haver d’enfrontar-me a un home que, n'estava 

segura, encara guardava alguna d'aquelles virtuts que jo li havia 

vist; de pena, per estar obligant a la meva filla a viure sense el seu 

pare... 

     —Mare... Per què no hem estat capaces de parlar-ne en tots 

aquests anys? 

     —Perquè, mal ens pesi, és el teu pare. I jo, ja que no vaig poder 

evitar que ho visquessis, volia aconseguir que ho oblidessis. Com 

si no parlant-ne pogués aconseguir esborrar-ho tot. 

     —Doncs no te'n vas sortir. 

     —Ja ho veig prou. Però segueixo sense entendre per què has 

insistit tant a treure-ho ara. 

     La mare primer no se n’adona del gest de la seva filla. Està 

esperant una resposta que, coneixent l’Elvira, potser no arriba. 

Sempre li ha agradat guardar-se els seus secrets. Però llavors veu 

que està aixecant-se la camisa. Just abans que arribi a l’alçada de 

la cintura i descobreixi el morat de la mida d’un pam endevina la 

resposta. Durant uns microsegons el món s’atura, espera que torni 

a respirar, que el cor li torni a bategar, que la sang li torni a córrer 
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per les venes. La vida sembla en suspens. No hi ha res més que 

aquell gust de bilis a la boca. I la por. Una por immensa que s’està 

apoderant de la sala on seuen. Una por que ho torna tot fosc, a 

excepció d’aquell blau de dimensions considerables, i que li 

provoca un dolor intens que li talla la respiració. 

     —Mare... —l’Elvira intenta treure la seva mare del forat on ha 

caigut de la manera que sap, parlant—. Ens vam discutir. Estava 

molt enfadat perquè deia que l’havia fet quedar com un ase davant 

dels seus amics en una festa. Jo el vaig replicar, ni tan sols recordo 

bé què li vaig dir. I de sobte... em va bufetejar. Va ser un cop tan 

violent que em va fer caure de costat sobre la tauleta del saló. 

     —A tu no! —d’aquell cos que semblava inert ha sortit un 

esgarip d’impotència i de ràbia. 

     —Mare, no tornarà a passar. L'he deixat. Ni tan sols recordo 

l'edat que tenia quan em vaig prometre a mi mateixa que mai 

permetria que un home em posés la mà a sobre. I ho he complert. 

Però només Déu, si existeix, sap quant m'ha costat fer la maleta. 

Estic tan perduda... Mare, malgrat tot, encara l'estimo! He de fer 

tants esforços per rebutjar la idea que no ho farà més... Perquè jo 

no l’havia vist mai així. Ell jura i perjura que no hi tornarà, que 

no sap què li va passar. Com puc creure-me’l? Com puc estar 

segura que el monstre no tornarà a sortir? El veig a ell i veig al 

papa. 

     Saber que la seva filla la necessita és el que li cal per tornar a 

la realitat, a aquesta vida que s’entesta a repetir-se. I, refent un 

camí que no pensava tornar a transitar, es posa en marxa. 

     —L’has denunciat? 

     —No... No encara. 

     —Hauries d’haver-ho fet de seguida. Hem d’anar a l’hospital, 

que et mirin aquest cop. Que comprovin que només sigui 

superficial. I que consti com a prova. Sinó només serà la teva 

paraula contra la seva. 
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     Abraça l’Elvira per donar-li força. Veu que plora. Sap que està 

més espantada pel que passarà que pel que ha passat. Sense 

apartar el braç que embolcalla la seva filla agafa el mòbil amb la 

mà lliure i marca un telèfon que més d’una vegada ha estat a punt 

d’esborrar de l’agenda. 

     —A qui truques, mare? A l’hospital? 

     —No encara. Primer a l'advocat que em va portar el divorci. 

Ell ens indicarà els passos a seguir. 

     —Mare, em costarà tant recordar què m’ha fet per aconseguir 

oblidar-lo! 

     —Ni t'imagines quant. Però te'n sortiràs, com ho vaig fer jo. 

—i s’adreçà a la veu que acaba de contestar a l’altra banda de la 

línia telefònica—. Sí, senyoreta, necessito parlar amb urgència 

amb el Sr. Martín. Es tracta d'un cas d'agressió conjugal. Sí, quan 

abans millor. 
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EXILI (Anna M. Vila) 

El camió, vell i atrotinat, es movia lentament. En mig de la foscor, 

amb prou feines s’endevinava la carretera plena de sots 

il·luminada per la tènue llum dels fars del vehicle.  

     El remolc estava ple de gom a gom però tothom callava. El  

conductor i jo tampoc ens dèiem res. L’home estava concentrat 

en el camí que tenia al davant i jo mirava fixament els alzinars 

fantasmagòrics dels boscos propers.  

     Estava molt marejada i la pudor de gasoil em feia venir 

basques i m’enterbolia el cap. Passat el Capsacosta la llum de 

l’alba deixava entreveure les fagedes i les rouredes sense fulles 

que hi havia a banda i banda de la carretera glaçada. L’aire de la 

muntanya es colava per les portes i les escletxes del camió. 

L’abric, la bufanda i els guants amb prou feines m’escalfaven i 

per espassar el fred m’abraçava amb força a la petita maleta on hi 

duia els meus records.  

     En un voral de la carretera algú havia penjat un rètol escrit en 

castellà: “¡Soldados de la República, el camino de la frontera es 

el camino del deshonor!”.  

     Ja era de dia quan el vehicle es va aturar davant l’hospital 

militar de Camprodon. Envoltat de muntanyes nevades i sota un 

cel blavíssim el poble s’havia convertit en un gran campament 

militar. El camí que pujava a Coll era dantesc. Una corrua 

d’ambulàncies, camions, carros i motos deixaven empremtes 

fangoses sobre la terra castigada per la neu i pel fred. Un rosari 

de fugitius amb el cap cot, arrossegant els peus, portant sobre les 

seves espatlles maletes, mocadors de farcells i coixineres plenes 

de records. Hi havia homes, dones, nens, vells... Caminaven 

lentament, feixucs, pensant en tot el que deixaven enrere. El 

silenci era esfereïdor.  
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     Jo anava en una de les ambulàncies. Tot i que el vehicle ja 

estava molt ple no em vaig poder estar d’encabir-hi més gent a 

mesura que anàvem avançant. Baixava de l’ambulància i els 

recollia. Collia flors, flors marcides.  

     Vàrem trigar més de tres hores a arribar fins on s’acabava la 

carretera de Molló per convertir-se en una pista de muntanya 

estretíssima. Tan estreta que, a mesura que s’anaven buidant els 

camions i les ambulàncies, els conductors els llançaven rostos 

avall per deixar lloc als que anaven arribant al darrera. Un 

cementiri de vehicles i altre material de guerra jeia damunt les 

vessants nevades del coll. La ferralla estimbada brillava sota el 

sol esmorteït de primers de febrer. 

     En arribar la nit vàrem descarregar els ferits de les 

ambulàncies i els vàrem dur fins a una ermita propera per passar 

la nit a aixopluc. 

     Una cinquantena de soldats republicans armats amb fusells i 

un parell de metralladores arribaren de matinada a l’esplanada de 

davant l’ermita. Algú va dir que també hi havia un camió amb 

quatre soldats ferits. Mentre anàvem cap a la placeta, protegida 

per un pany de roca on havien aparcat el vehicle, un soldat ens va 

dir que els quatre soldats ja havien mort. Havien mort gangrenats. 

Una glopada agre em va pujar fins la gola en veure aquells rostres 

contrets pel dolor.   

     L’endemà al matí vàrem reprendre la marxa. A partir d’aquell 

punt la travessa es va fer molt més feixuga per tots, sobretot pels 

ferits de guerra que alguns voluntaris dèbils i famèlics portaven a 

collibè. Ja no hi havia carretera sinó viaranys relliscosos en mig 

d’una terra erma i desolada.   

     Anàvem a peu i la caravana humana avançava lentament, però 

sense pausa, empesa per l’obsessió de fugir i amb la ferma 

voluntat de seguir caminant i de deixar enrere la misèria, el fred i 

el cansament. En la seva fugida vaig veure com abandonaven 
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sobre les muntanyes nevades maletes, farcells, capses, sacs, 

records... Es sentien els sanglots i els plors d’alguns i també els 

crits de dolor dels ferits pels que ja no quedaven medecines.  Però 

ningú s’aturava.  

     El dia era ben clar i el cel d’un blau diàfan quan vàrem veure 

per primer cop Prats de Molló.  En fila índia, com si es tractés de 

formiguetes que fugien del cau malmès, començàrem a caminar 

muntanya avall. Silenci.  

     En arribar al fons de la vall un piquet de la gendarmeria 

francesa ens va registrar a tots, matusserament, sense miraments. 

Els soldats varen haver d’entregar a desgana els seus fusells i les 

dues metralladores. Mai oblidaré la cara d’aquells homes que 

sense la seva arma sabien que havien deixat de ser homes lliures 

per ser un exiliat més, sense pàtria i sense drets, com tots 

nosaltres.  

     Escortats pels gendarmes vàrem trepitjar els carrers d’una 

França que ens rebia amb desconfiança, com una plaga de 

llagostes, una maledicció que queia damunt dels seus pobles 

fronterers.  

     Ja era de nit quan vàrem entrar, morts de fred i de gana, al 

camp de refugiats. Aquell lloc era un prat immens amb congestes 

de neu que es fonien deixant basses fangoses arreu. Ens varen 

col·locar en petites tendes fetes amb pals i mantes i ens varen 

donar mig quilo de pa per cap i una mica d’aigua per refer-nos del 

llarg viatge.   

     L’endemà, plovia. Una pluja fina i persistent que queia 

implacable damunt nostre i amarava les mantes que ens feien de 

sostre i descalçava els pals que les aguantaven.  

     En un racó del camp hi havia les tombes dels que havien mort 

per les ferides de guerra en arribar a Prats de Molló. Una trentena 

de tombes mig colgades per la neu que la pluja anava fonent. Les 

vaig recórrer una a una llegint els noms dels morts que hi 
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reposaven. Una dotzena sense nom ni cognoms, "No identificat”, 

deia el rètol d’aquestes tombes. Homes, dones i potser nens 

desapareguts, perduts per sempre.  

     Aleshores vaig acaronar-me el ventre i per primer cop vaig 

sentir com es movia el fill que creixia dins meu.  
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