
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE COP I VOLTA 

 

 

Alegria Julià i Danés 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tots els meus néts, Oriol i Ariadna, Júlia i Emma, 

Jana, Ariadna i Marc Costa que em fan tenir sempre 

present la frescor i l’autenticitat de la infantesa i 

l’adolescència.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A manera de pròleg 

 

 

Un dia, no sé ben bé com, de cop i volta em vaig adonar que m’havia fet gran, que 

ja no era un nen. 

No va ser pas quan va néixer el meu germà Oriol, fet que augmentava les meves 

responsabilitats de germà gran, perquè ja tenia dues germanes més petites, la 

Mireia i la Laia. 

Ni quan el pare em va donar per primera vegada la setmanada. 

Ni tan sols quan vaig deixar l’escola de primària i em vaig haver d’acomiadar de la 

majoria de companys, amb qui havia compartit nou anys de la meva vida. 

No. Tot això havia anat esdevenint d’una manera natural. Eren fets que jo assumia 

sense fer-ne cap meditació, no hi reflexionava. Passava el que havia de passar. 

Em resultava tan senzill d’acceptar-ho, com el fet que el sol surt cada matí pel 

mateix lloc i no se’n descuida mai; com les setmanes que es van succeint 

irremissiblement, sobretot quan t’adones que torna a ser dilluns; com els cursos 

que volen a una velocitat impensable, s’acaben els exàmens i quan comences a 

assaborir les vacances, ja som al setembre altra vegada, i vinga, tornem-hi. 

Per això fins aquell dia no m’havia adonat que ja era un noi gran. No es tractava 

del físic, que prou em deia el mirall que havia canviat, i la gent que em trobava pel 

carrer, amb els seus comentaris exagerats:”Com s’ha fet aquest noi!” “Que alt que 

estàs, vols dir que no passes el teu pare?” “Quin canvi que has fet! No t’hauria 

reconegut”. 

Era el meu dintre. Aquell dia, una tarda ennuvolada de setembre, vaig rebre una 

sotragada que em va fer aturar. Vaig parar aquella cursa desenfrenada d’activitats 

i ocupacions constants. Va ser com si el temps s’hagués paralitzat al meu voltant. I 



per primera vegada vaig reflexionar sobre la meva vida. 

Per a ser franc he de reconèixer que sí que hi va haver un ressort que em va 

moure a la reflexió. Aquella tarda havia de buidar un armari perquè em canviaven 

els mobles de l’habitació i, tot traient els continguts dels calaixos, vaig veure una 

sèrie d’objectes inversemblants: estris de tota mena, àlbums de cromos, 

fotografies, col·leccions dels elements més variats, calendaris de butxaca, clauers, 

adhesius... Coses que pertanyien al passat. Sí, jo, en Joan Campins, als meus 

catorze anys, havia acumulat un passat darrere meu. 

Aleshores vaig començar a recordar. Recordar com fan els vells. I em van venir a 

la memòria unes paraules de l’àvia que m’havien quedat gravades i que en aquell 

moment precís, adquirien per a mi tot el significat del món:”No es pot viure de 

records, però tampoc no es pot viure sense records”. I em vaig adonar que jo en 

tenia molts de records, i no eren solament aquells objectes materials desats al 

fons dels calaixos, no, eren vivències. Eren un grapat d’esdeveniments, alegres, 

divertits, tristos, punyents, fantàstics, sorprenents, quotidians... En tenia un sac. 

Era el sac dels records. Només calia anar buscant i remenant. De cada objecte en 

sortia una història de la qual jo, poc o molt, n’havia estat el protagonista o, si més 

no, observador directe. 

I així ho vaig fer. Anava agafant  una per una, les coses del calaix i em deixava 

portar pel pensament, que representava davant meu una colla de fets que ja tenia 

mig oblidats. I, a poc a poc, vaig resseguir tots els camins de la memòria. La ment, 

d’una manera capritxosa, anava fent salts endavant i endarrere, sense tenir en 

compte cap ordre cronològic. 

Va ser, però, una experiència molt gratificant. Aquest n’és, doncs, el resultat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Una guia de museu 

 

 

Aquesta guia del museu me la guardaré, com també m’hauré de guardar els 

records que em porta. Si expliqués a algú el que em va passar al Museu d’Història 

de Tarragona, em prendria per boig, em diria que estic sonat, o simplement es 

pensaria que li vull prendre el pèl. 

Recordo que va succeir durant un llarg cap de setmana que vam passar a 

Tarragona. Va ser una decisió d’última hora, de divendres a la tarda, per ser més 

exactes. Se celebraven unes jornades esportives sobre bàsquet a la capital del 

Tarragonès i el pare, com a organitzador, hi havia de ser present.  

-Em fa molta mandra passar-me el cap de setmana a la carretera, amunt i avall - 

comentava el pare -. Serà una pallissa de cotxe. 

-I per què no hi anem tots i ens hi quedem? – va suggerir la mare. 

-Què vols dir? 

-Doncs el que sents, que podem aprofitat l’ocasió per passar aquests tres dies a 

Tarragona. 

Ho va dir amb tanta seguretat, tanta convicció i tanta naturalitat, que no van caldre 

gaires arguments més per convèncer el pare. No recordo bé com va continuar la 

conversa, però el que sí tinc present, és que al cap d’una estona ja estàvem 

telefonant a un hotel de Tarragona per a fer la reserva. 

A més, comptàvem amb l’avantatge de no haver de carretejar les meves 

germanes que, precisament per aquelles mateixes dates, tenien una acampada a 

l’esplai. 

Van ser tres dies fantàstics, plens de novetats i d’emocions. El món del bàsquet 

sempre m’ha impressionat i en aquella estada vaig poder viure aquest esport de 

més a prop. Era molt emocionant veure en persona aquelles cares que jo només 

coneixia través dels diaris esportius i la televisió. 

Però el que veritablement em va colpir no va ser res de relacionat amb l’esport. Va 



ser aquell succés inversemblant que encara tinc present com si m’hagués passat 

ahir mateix. 

El diumenge al matí el pare va sortir molt d’hora cap al pavelló d’esports per tal de 

solucionar uns problemes tècnics. 

La mare va aprofitar per tibar-me cap a una de les seves aficions preferides: l’art. 

-Què et sembla si anem a veure el Museu d’Història. És molt interessant, es pot 

visitar bona part de les excavacions romanes i des de dalt de la terrassa hi ha una 

magnífica vista de la que va ser la Imperial Tàrraco, i de tota la ciutat que ha anat 

creixent ran de mar a través dels segles. 

“Quin pal!”, vaig pensar, però la mare ho deia amb tanta il·lusió que qualsevol li 

portava la contrària. 

Evidentment a mi no em venia gens de gust, però hi vaig accedir. I és que en 

aquella hora del matí tampoc no hi havia gaires alternatives, totes les activitats 

començaven més tard. Sabia que això faria contenta la mare i, en definitiva, era 

gràcies a ella que havíem fet aquella sortida. 

Així que a les deu ja érem a la porta del museu. Vam arribar gairebé al mateix 

temps que el porter i els altres empleats del recinte. 

Vam ser els primers i, de moment, els únics visitants. Tot el museu era per a 

nosaltres. Vam entrar a una gran sala. A ambdós costats hi havia vitrines amb 

nombroses restes romanes: inscripcions, relleus, llànties i sobretot monedes. 

Allí mateix s’obrien unes escales metàl·liques que baixaven fins a una part de les 

voltes del circ, que es conserven en molt bones condicions, segons em va explicar 

la mare. A mi tant se me’n donava si les condicions eren bones o dolentes, el que 

volia era fer la visita ben de pressa per acabar com més aviat millor. 

Vam començar a baixar i a mitja escala la mare em va dir: 

-Vés passant, jo pujo un moment a buscar una guia del museu. A l’entrada n’he 

vistes, de guies. Sempre s’aprofita més la visita si està documentada. 

I va desaparèixer escales amunt. Durant uns segons vaig sentir el trepig dels seus 

peus damunt els esglaons. Després em vaig quedar voltat d’un silenci aclaparador. 

Ara sí que m’ho podia prendre amb paciència perquè ja em coneixia els 

“moments” de la meva mare. De segur que s’enrotllaria a parlar amb algun guia i, 



com sempre, perdria la noció del temps. 

No em feia gaire gràcia d’estar-me allà tot sol, però vaig acabar de baixar les 

escales, per allò de guanyar temps. Em vaig trobar davant d’un passadís 

llarguíssim, inacabable. Des d’allà no es veia el final. Era com un túnel fet de 

pedra vista, coronat amb una volta de mig punt. Per postres no hi havia llum, 

només la claror tímida del matí que provenia de l’altre extrem. 

Vaig començar a caminar lentament, el sòl era cobert de sorra però, malgrat això, 

notava el frec de les meves passes que semblava que es multipliquessin. Em 

retrunyien al cervell com si fossin cent persones caminant alhora. “Tranquil, Joan, 

no passa res - em deia a mi mateix –, només és un passeig per sota terra. Calma, 

respira fons...” Malgrat la claror tan minsa, encara vaig poder distingir, a banda i 

banda de les parets, unes entrades que s’obrien de tant en tant i donaven pas a 

unes estances, ni massa grans ni massa petites, just perquè hi cabessin tres o 

quatre cavalls arrenglerats, o potser una quadriga... 

Aleshores, mentre estava fent les meves suposicions, va ser quan va succeir. Tot 

el recinte es va començar a omplir de sorolls llunyans i moviments imprecisos que 

cada cop es concentraven més, com si tot plegat despertés d’un llarg son i 

prengués vida. Renills de cavalls, fuets que petaven estridentment, rodes que 

xerricaven, ferradures picant a terra i gratant amb impaciència. El cor se’m va 

paralitzar i instintivament em vaig arraconar, d’esquena contra la paret, arrapant-

m’hi amb les mans per protegir-me, intentant passar desapercebut, fent per 

maneres que el meu cos semblés una prominència del mur. Tenia, però, els ulls 

ben oberts, no volia perdre detall de tot el que passava. 

I els vaig veure, ben cert que els vaig veure. Emergien del fons d’aquell passadís 

obscur, que a la meva vista s’afigurava sense final, i s’anaven apropant amb pas 

segur. Ara els distingia bé, eren els aurigues que, fuet en mà, es dirigien cadascú 

a la seva quadriga. Aquestes estaven situades a les cavitats laterals, que eren 

unes veritables boxes amb una assistència tècnica acuradíssima. Allí uns homes 

estaven preparant els carros de cursa, fixaven les rodes i les greixaven 

abundantment, fregaven la part exterior de la quadriga fent ressaltar els relleus 

daurats i platejats que lluïen amb intensitat. Després vaig veure com hi 



enganxaven quatre cavalls fogosos, amb nervi, que es delien per sortir a la pista. 

Estaven inquiets, alçaven constantment la testa, obrien la boca i mostraven dues 

fileres de dents grosses, arrenglerades i plenes d’escuma, que premien la brida 

amb neguit. De tant en tant eixamplaven exageradament els narius i feien uns 

esbufecs aparatosos mentre treien unes alenades ben visibles, talment que fossin 

dues xemeneies. 

Tot era a punt. Els aurigues, després de donar una última ullada d’aprovació, van 

pujar dalt de les quadrigues, van agafar amb fermesa les regnes amb una sola mà, 

mentre que amb l’altra fustigaven els animals per encaminar-los cap a la sortida. 

Els cavalls, a la fi satisfets de poder desfogar totes les energies, van alçar les 

potes davanteres tallant l’aire mentre feien uns renills eixordadors i va emprendre 

un trot que de seguida es va convertir en galop. L’una darrere l’altra, les 

quadrigues van anar desapareixent per l’arcada que s’obria a l’exterior, a l’altre 

extrem de la galeria. Van aixecar, darrere seu, tal quantitat de núvols de pols i van 

formar una cortina  tan densa que em va privar de veure res més. 

-Joan, on ets? – la veu de la mare que baixava per l’escala em va deixondir – 

Caram, quina polseguera que hi ha aquí baix! Què fas arrambat a la paret? Vine, 

puja que et vull ensenyar un sarcòfag molt interessant, és el sarcòfag d’ Hipòlit, 

trobat ara fa... 

I la visita al museu va continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Una ratera 

 

 

Si la mare sabés que encara guardo la ratera, rovellada i atrotinada, posaria el crit 

al cel. 

I, tanmateix, no sé per què vaig desar al fons de l’armari, aquesta andròmina, ja 

que de ben poca cosa ens va servir quan volíem capturar aquell ratolí. Era un 

animaló esquifit i impertinent que havia acabat amb la nostra paciència. 

El seu atreviment era fora de tota mesura. No n’hi havia prou de trobar totes les 

coses del rebost rosegades: el paquet de les galetes, la bossa de les ametlles, el 

pa torrat.., sinó que un dia va gosar presentar-se davant meu amb tota la barra. 

Era un dissabte a la nit. Tothom dormia, només jo m’havia quedat sol al menjador, 

llegint. El llibre era tan interessant que no el podia deixar. M’havia fet el propòsit 

d’acabar-lo abans d’anar-me’n al llit. 

I tot d’un plegat surt ell, el ratolí, tranquil·lament de la cuina, com si fos l’amo de la 

casa. 

En veure’m o sé qui es va sorprendre més, si ell o jo. El cas és que es va posar a 

córrer esperitat, va derrapar de forma espectacular i, per un instant, es va quedar 

de potes enlaire. Després va recuperar l’equilibri i va desaparèixer rabent per la 

porta del menjador. 

En veure aquella situació tan còmica no vaig poder reaccionar, em vaig oblidar de 

l’enuig, fins i tot em van venir ganes de riure. Semblava talment un dels ratolins 

que surten a les pel·lícules d’en Walt Disney. 

Però al cap d’una estona, mentre escorcollava per tota la casa i furgava per tots 

els racons, intentant de trobar-lo, em va tornar l’empipament. Això ja passava de 

taca d’oli! 

A partir d’aquell moment el ratolí seria el meu objectiu. El perseguiria fins a 

exterminar-lo, em convertiria en el seu botxí. Per indicació del pare vaig posar la 

ratera a la ciuna, amb un trosset de formatge ben substanciós. La mare em va 



aconsellar que tingués l’escombra sempre a punt. Les meves germanes volien que 

no el matés, pobrissó! 

-Pobrissó? Au va, no em vingueu amb romanços! Ens ha envaït. I si no li parem 

els peus, ens portarà tota la seva parentela. 

-Doncs mira, ja que parles de parentela, el ratolí és un parent de l’hàmster – 

argumentava la Mireia -, també té dret a estar-se a casa. 

-No diguis bestieses, és un intrús, un incontrolat! – protestava jo – No veus que 

ens està destrossant tot el rebost? I si li agafa per començar a rosegar els llibres, 

serà una catàstrofe. 

-Jo el vull veure! – s’exclamava la Laia – No n’he vist mai cap, de ratolí. 

-Ja te l’ensenyaré quan sigui mort! Vaig sentenciar. 

Van passar uns quants dies de tranquil·litat. El ratolí no donava senyals de vida. 

Fins i tot vam arribar a creure que s’havia buscat una altra residència. 

Però un vespre vam sentir un sorollet al safareig, un rosec que ens resultava 

familiar. Tots hi vam córrer. 

-Em sembla que és aquí dalt, als prestatges – va dir la mare tot aixecat el cap i 

assenyalant amb el dit –. Segur que s’ha amagat entre aquestes bosses de plàstic. 

-Ara sí que l’atraparem – va dir el pare. I va començar a sacsejar els prestatges 

amb força. 

Vam treure les bosses i ho vam regirar tot fent un gran enrenou. 

-Potser és aquí! 

-No, no, jo diria que se n’ha anat allà, al fons. 

-A mi m’ha semblat veure una cosa que es bellugava a sota d’aquests pots. 

Jo, armat amb l’escombra estava a l’aguait. Però res, no li vam veure el pèl. Una 

vegada més s’havia mofat de nosaltres. 

L’endemà al matí, quan vaig entrar al safareig a deixar la roba bruta, no podia pas 

creure el que veien els meus ulls! De dins d’una galleda, on hi havia uns draps de 

cuina en remull, alguna cosa eixia, i semblava que es bellugava. Era el caparró del 

ratolí. Era viu! 

Es veu que a la nit, amb aquell terrabastall, s’havia quedat mig estabornit. Això  va 

fer que finalment sucumbís i que caigués just dins la galleda. 



En veure’l allí esporuguit i indefens, em va fer llàstima. 

Vaig pensar que no era just que m’aprofités de l’ocasió. No el podia matar. Hauria 

estat un abús, una covardia. Ell estava amb inferioritat de condicions. No tenia 

manera de fugir. A més a més, em mirava amb uns ullets tan tristos... 

I ja em teniu agafant la galleda i pujant al terrat, seguit de les meves germanes. 

Vaig abocar a poc a poc l’aigua sabonosa i, al mateix temps, van lliscar els draps i 

el ratolí, que va quedar damunt dels rajols, quiet, tremolant, més petit que mai 

perquè tenia el pèl xop, enganxat al cos. 

El vam posar al sol, ens va semblar que una mica d’escalfor li aniria bé. 

Tenia les orelletes doblegades cap avall. Amb molt de compte la Mireia les hi va 

redreçar. Pobre ratolí! Com en devia estar d’espaordit, que es deixava tocar sense 

ni tan sols bellugar-se. 

La Laia va baixar a la cuina a buscar un bocí de formatge. El vam posar a prop 

seu, per si tenia gana i es volia refer una mica. Ben al contrari que dies enrere, 

aquell mos de formatge no era un parany, sinó un ajut. 

La mare ens va cridar per anar a esmorzar. Quan vam tornar a pujar, al cap d’una 

estona, ens va semblar que s’havia mogut una mica. Se’l veia més revifat. 

Vet aquí com, en lloc de botxí, m’havia convertit en un compassiu i humanitari 

protector d’aquell petit rosegador. 

En pujar per tercera vegada, ja no hi era! Potser havia fugit per la canonada que 

recull l’aigua de la pluja, o a través de la barana que dóna al terrat veí, o paret 

amunt fins la teulada... Vés a saber. Vam mirar i buscar per tot arreu, inútilment. 

Se n’havia anat, i sense acomiadar-se! Que desagraït! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Un programa de música 

 

Mira què surt per aquí! El programa d’aquell concert al Palau de la Música. Va ser 

la primera vegada que hi anava, a un concert de música clàssica.  

La mare va creure que les peces que tocaven aquell diumenge eren prou adients, 

que no m’avorriria, ja que la música de Beethoven és molt viva i atraient, deia. 

A mi, de moment, el que m’agradava més d’aquell matí, era tenir la mare per a mi 

tot sol. Havíem deixat les nenes a casa, amb el pare, que va dir que se les 

emportaria al zoo, que era el que elles volien. 

La mare estava molt il·lusionada. I perquè en quedés constància, d’aquell dia, 

només seure a la butaca, va treure un bolígraf de la bossa i va escriure en el 

programa: Avui és el primer dia que en Joan ha anat a un concert al Palau de la 

Música. 

I tot ensenyant-me’l va dir: 

-Ens el guardarem sempre aquest programa, oi Joan? 

Jo vaig assentir amb el cap i el vaig agafar disposat a seguir l’ordre de les 

interpretacions, tal com ella m’havia dit que fes. Mentre esperàvem que comencés 

el concert, la mare, que és una enamorada del Palau de la Música, m’anava 

explicant què eren i què significaven les escultures que hi ha a banda i banda de 

l’escenari. 

-Mira Joan, aquí a l’esquerra hi ha el bust d’en Clavé, aquell gran músic català, 

fundador dels Cors de Clavé, on hi havia cantat el teu besavi. L’envolten unes 

escultures que representen una obra seva: Les flors de maig. I molt baixet, però 

entonant com ella sap, es va posar a cantar: 

  Sota d’un salze, sentada una nina, 

  Trena joiosa son ric cabell d’or. 

-Fixa-t’hi; ho veus com aquesta noia s’està trenant els cabells? 

I sense esperar resposta continuava explicant: 



-A la columna de la dreta hi ha Beethoven, representant de la música universal. És 

el compositor de les obres que avui escoltarem 

-I aquests cavalls que hi ha a sobre, què signifiquen? 

-Ah, sí! Són les valquíries. Però ja t’ho explicaré després. Perquè ara comença el 

concert. 

Es va posar el dit índex damunt dels llavis i, mirant endavant, es va acomodar a la 

butaca. Jo vaig fer el mateix. 

Uns aplaudiments breus van acompanyar l’entrada del director i el pianista a 

l’escenari; els músics ja feia estona que hi eren afinant els instruments. 

Es va fer un gran silenci i la música va començar. Des de la primera fila del segon 

pis on era, tenia una perspectiva magnífica de tota l’orquestra. Els violinistes em 

tenien captivat, tots els arquets anaven i venien alhora, amunt i avall... amb 

moviments lents i suaus que recordava el vaivé de les onades d’una mar clamada, 

una mar simfònica que em bressolava els pensaments. 

De cop tots els músics van emmudir i va entrar en acció el pianista. Va començar 

amb una melodia petita, petita. I dic petita perquè les seves mans corrien lleugeres 

i ràpides damunt del teclat, talment fossin uns ratolinets entremaliats. Tot ell 

estava encongit, replegat damunt del piano. Però després la música es va fer gran, 

gran, immensa. Les mans s’enlairaven i es deixaven caure amb elegància. Em 

recordaven un cavall magnífic, esvelt i airós. I el pianista també anava creixent i 

creixent. Ara tenia una figura majestuosa, i ell, tot sol, omplia la sala 

d’innombrables notes que vessaven com una cascada generosa. 

Era fascinant. Que diferent era veure la música  i no únicament sentir-la. 

A la mitja part la mare va continuar amb les seves explicacions. Em va fer adonar 

dels cavalls alats i de la claraboia central, esplèndida, feta de moltíssims vidres de 

color groc, taronja, vermell, que aquell matí de sol lluïen amb intensitat. 

En començar la segona part vaig llegir al programa: 

Ludwig van Beethoven 

Simfonia núm. 6 “Pastoral 

La mare, que em mirava de reüll, va assenyalar amb el dit una mica més avall de 

la pàgina, tot indicant que continués llegint. Em va anar molt bé perquè així 



m’imaginava millor tot el que la música expressava. Al programa hi posava: 

Allegro ma non troppo 

Deixondiment de sentiments plaents en arribar al camp 

Jo ja m’hi trobava. Era com si, a poc a poc, m’acostés a un prat verd i tranquil, un 

dia de primavera. 

Andante molto mosso 

Escena vora el rierol 

Era tan fàcil sentir la remor de l’aigua lliscant i saltironant entre els còdols! 

Allegro 

Alegre aplec dels camperols 

En el meu escenari particular va aparèixer una munió de gent alegre, riallera i 

festiva, camperols desenfeinats que gaudien d’un dia d’esbarjo. 

Allegro 

Tempesta 

Quan va començar aquest temps, em va agafar una por estranya. La música 

ressonava fora i dintre meu. Era com si els llamps descarreguessin allà mateix i 

els trons fessin tremolar el Palau. Aleshores em vaig adonar que els cavalls 

muntats per les noies es començaven a moure. De seguida els van seguir els 

cavalls alats. Les crineres voleiaven, els vestits i les cabelleres de les valquíries 

també, tot dansava al vent enmig d’una estranya agitació. Galopaven esverats, 

desbocats, tallant l’aire. Se sentien presoners. Es volien escapar i buscar espais 

oberts, infinits. 

I de cop van fugir per la claraboia, trencant-la en mil bocins, fent un gran 

terrabastall. 

Jo vaig ofegar un crit. Vaig mirar al meu voltant. La gent estava dreta aplaudint 

amb entusiasme. 

-Fantàstic! T’ha agradat Joan? Oi que valia la pena venir? – la mare em 

preguntava sense esperar resposta, molt típic d’ella, mentre aplaudia amb 

apassionament. 

L’endemà al matí, mentre esmorzàvem, el pare em va comentar: 

-Joan, mira què diu el diari. Quina casualitat! Just ahir mateix, que vosaltres hi vau 



anar. Caram! Si arriba a passar al matí hi hauria hagut moltes desgràcies. 

-Però de què parles? Què ha passat? – vaig preguntar intrigat. 

-Doncs que la claraboia del Palau de la Música s’ha trencat, i està ben esmicolada. 

Es veu que devia ser a la tarda. No ho explica gaire clar, el diari. No se sap ben bé 

què va passar, ni com va ser. 

Em vaig quedar glaçat. Si em punxen no em treuen sang. 

-Oh, quina llàstima! Tan bonica que era! Oi, Joan? – va dir la mare. 

Després d’empassar-me la saliva tres vegades, vaig poder parlar: 

-Sí.., sí... 

I encara em vaig atrevir a preguntar: 

-I dels cavalls, no en parla el diari? 

-Quins cavalls? 

-No res, no res... Coses meves... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unes plomes de lloro 

 

Encara recordo la cara que feia l’Enric quan em va ensenyar aquestes plomes i 

em va dir: 

-No et pots pas  imaginar què ens ha passat amb els veïns. 

Sincerament em va picar la curiositat, més per la seva expressió, entre 

trasbalsada i còmica, que no pas per les plomes que, de moment, no les vaig 

relacionar amb cap fet divertit. 

L’Enric ha estat sempre un dels meus millors amics. Aquesta amistat ens ve 

d’abans de néixer, ja que les nostres respectives mares, que aleshores eren 

veïnes i sempre han estat molt bones amigues, així ho havien planificat. Ens 

portem una setmana, som del mateix signe i ens avenim d’allò més. 

Doncs bé, davant el meu interès i la tafaneria per conèixer els esdeveniments, em 

va explicar, fil per randa, tota la història del propietari de les plomes: el lloro dels 

seus veïns. 

Ara fa uns sis anys, l’Enric vivia en una casa amb jardí. Això li permetia tenir un 

gos, el Jack, cosa que envejava perquè al meu pis, ni parlar-ne de gossos. 

A tocar del seu jardí n’hi havia un altre, que pertanyia als veïns. Era un matrimoni 

sense fills que tenia un lloro. A mi, personalment, no em queien gaire bé perquè 

eren d’aquelles típiques persones que estan acostumades a fer la seva vida, 

sense que ningú els molesti, i tenen molt poca paciència amb els nens i els 

gossos. Això ho dic perquè havia tingut moltes ocasions per comprovar-ho, sovint 

ens escridassaven. 

Sempre vèiem el lloro a dins la seva gàbia darrere els vidres. 

A l’estiu quan les finestres eren obertes, sentíem la seva xerrameca impertinent i 

els crits escandalosos que feia quan algú l’increpava. I nosaltres ho fèiem sovint, 

això d’esbroncar-lo, ens agradava fer-lo empipar, li cridàvem, l’escarníem i el 

provocàvem. 

Recordo també que jo em moria de ganes d’agafar-lo per posar-me’l damunt 

l’espatlla, perquè m’imaginava que així ,’assemblaria al pirata de L’illa del tresor. 



Però mai vaig gosar de demanar-ho, i això que algun dia l’havia vist fora de la 

gàbia.  

Quan van passar els fets era per Setmana Santa. Els veïns marxaven uns dies de 

vacances i van demanar als pares de l’Enric si els podien regar les plantes, tant 

les del jardí com les de l’interior de la casa. 

-No pateixis – va dir la Mercè, la mare del meu amic -, te les cuidaré com si fossin 

meves. 

Així doncs la veïna li va donar les claus i van marxar. 

El dissabte al vespre la Mercè es va recordar que no havia anat a regar i, com que 

estava enfeinada amb el sopar, va dir al seu fill que hi anés ell. L’Enric va agafar 

les claus i se’n va anar a casa dels veïns, amb el Jack al darrere, perquè sempre 

el seguia a tot arreu. 

-Aquest gos s’hauria de quedar aquí – va advertir el pare. 

-No et preocupis,  que ja el vigilaré. 

-Ja el pots vigilar bé, ja. No me’n refio ni un pèl, és capaç de fer una destrossa. És 

tan esbojarrat que amb un cop de cua pot trencar qualsevol cosa. No el deixis 

entrar a la casa, em sents? 

-Sí, ja et sento, el gos no passarà de la porta. 

L’Enric va regar primer les plantes del jardí amb la mànega i després va agafar la 

regadora i va entrar. Va ajustar la porta per evitar que el Jack s’introduís a la casa, 

encara que no semblava tenir cap intenció de fer-ho perquè estava molt 

entretingut furgant pel jardí. 

Durant tota l’estona que va ser dins la casa, hauria jurat que el gos no hi havia 

entrat. Però ven sortir, quan el va veure plantat davant seu, es va quedar de 

pedra. Quina desgràcia! Com podia haver passat allò? Quan havia sigut? Si no 

havia sentit cap crit, cap soroll, res de sospitós. Quin daltabaix! 

Va córrer cap a casa seva, i el gos darrere. En entrar la mare va fer un crit d’esglai 

mentre gesticulava nerviosament, sense poder articular paraula. La Júlia, la seva 

germana petita, es va quedar petrificada, muda. El pare es va mirar el gos amb 

incredulitat, el seu rostre va anar canviant de color fins agafar un vermell encès, 

com si anés a explotar i, amb una veu mig ofegada per la indignació, va dir: 



-No pot ser, no pot ser! Què heu fet? 

I és que el Jack portava el lloro dels veïns entre les dents. 

-Aquest lloro és mort! – va poder dir finalment la Mercè - I ara què farem? Què li 

dic a la Marta quan torni? Déu meu! Però per què no vigilaves, Enric? 

-Però si ja ho he fet, no sé com ha pogut entrar, no m’ho explico. 

No hi va valdre cap excusa. Al pobre Enric li va caure un  esbronc d’aquells que 

fan història. I el Jack va entomar una bona esterrecada damunt el llom amb un 

diari enrotllat, tot i que ja havia deixat el lloro damunt les rajoles. El pobre ocell 

tenia un aspecte llastimós, semblava que el gos l’hagués arrossegat per tot el 

jardí. 

Ara se’ls presentava un greu problema. Què podien fer per sortir-se’n airosos 

d’aquell embolic? 

-I si en comprem un altre? 

-Ho notaran de seguida, és impossible de trobar un lloro igual que aquest, amb els 

mateixos colors. A més, ells l’havien ensenyat a parlar, si més no, això deien. 

-I si els diem la veritat? 

L’Enric es va atrevir a intervenir: 

-Si saben el que ha passat, amb la mania que li tenen al Jack, seran capaços 

d’obligar-nos a donar-lo o a fer alguna cosa pitjor. 

-Jo no vull que li passi res al Jack – ploriquejava la Júlia. 

-Quin desastre! Quin desastre! – anava dient la Mercè. 

El pare de l’Enric caminava nerviosament amunt i avall pensant, cavil·lant, rumiant. 

-Ja ho tinc! – va exclamar finalment. 

Va agafar el lloro, li va espolsar les plomes, que eren plenes de terra, i es va 

encaminar cap a casa dels veïns tot decidit. La Júlia el seguia gairebé enganxada 

als pantalons. L’Enric i la seva mare també anaven al darrere, sense dir res, 

mirant-se mútuament amb una expressió d’estranyesa alhora que arronsaven les 

espatlles, com si es preguntessin l’un a l’altre quina en portava de cap. 

Va entrar, va anar directe al menjador i es va encaminar cap a la gàbia buida 

situada al costat de la finestra, com sempre. La va obrir i hi va ficar el pobre ocell 

difunt. 



-I ara – va dir – a esperar que tornin els veïns i es trobin el lloro mort, a la seva 

gàbia. Al capdavall no ens van especificar que li donéssim menjar. 

-Sí, però nosaltres tenim la clau i se suposa que... – insinuava la Mercè. 

-No se suposa res. És un descuit per part de tots. Les culpes compartides fan de 

més bon portar. 

Al cap de dos dies van arribar els veïns. 

Després de les salutacions habituals van entrar a casa seva i... No havia passat un 

minut que es va sentir un crit: 

-El lloro! 

-Ja està, ja l’han vist – va dir la Mercè. 

Ara era qüestió de dissimular. El Jack, com si volgués assumir la seva culpabilitat, 

s’havia quedat ajagut prop de la porta, ben quiet, amb les orelles caigudes i el 

morro enganxat a terra. 

La Marta va entrar esveradíssima, amb la cara desencaixada i els ulls fora d’òrbita. 

Caram!, si que s’ho havia pres malament, va pensar la família del meu amic. 

-Què passa? Van preguntar alhora els pares de l’Enric, fingint una gran sorpresa. 

-És increïble! És horrorós! És cosa de bruixeria! 

Bruixeria? Ara sí que no enteníem res. 

-Però de què parles? 

-No m’ho explico. Abans de marxar se’ns va morir el lloro i el vam enterrar al jardí. 

I ara ha aparegut a dins la gàbia! 

L’Enric no em va explicar com s’ho van fer per desfer aquell malentès amb els 

veïns. Devia ser molt violent o molt còmic, segons es miri. 

I aquelles plomes, d’uns tons entre verd i blau tornassolats, que havia tingut l’Enric 

a les mans mentre m’explicava l’anècdota, es van quedar damunt del meu 

escriptori. I jo me les vaig guardar a dins d’un calaix. Eren les restes palpables del 

lloro que jo m’havia imaginat tantes vegada damunt l’espatlla, quan em creia ser 

un pirata ferotge i malcarat. 

O qui sap, en aquell moment vaig pensar que també em podrien servir per 

disfressar-me d’indi. 

 



 

 

Jocs de màgia 

 

 

 

Quina fal·lera que em va agafar pels jocs de màgia! Em va durar força temps. La 

primera persona que arreplegava, la feia ser testimoni de les meves habilitats per 

fer trucs i jocs malabars. Recordo que va arribar un punt que, quan algú em veia 

amb aquesta capsa a les mans, li venien totes les presses del món i fugia esperitat 

excusant-se amb una feina desbordant. 

Tot havia començat aquell dia memorable que vam anar a dinar a casa dels 

senyors Calbet. Abans de sortir de casa, el pare ens va reunir a tots. Volia 

alliçonar-nos i preparar-nos per tal que no ens fiquéssim de peus a la galleda. 

-Mireu, no és que sigui un dinar de compromís, però m’interessa quedar bé, ja 

m’enteneu. Vull causar una bona impressió al senyor Calbet, és el cap de personal 

i està a les seves mans que jo pugi de categoria dins del departament. 

-Això vol dir que ens avorrirem com a ostres – em va sortir, alhora que 

m’imaginava una situació gens engrescadora. 

-No necessàriament – va replicar el pare -. Ja veureu, és una família molt 

simpàtica. La Mireia, la Laia i tu podreu jugar amb el David, el nen del senyor 

Calbet. 

-I no té cap nena? - va preguntar la Laia contrariada. 

-No, però és igual, en aquella casa hi ha moltes joguines i segur que et diverteixes 

– va dir dirigint-se a la Laia. I després va continuar el seu discurs preparatiu -. Bé, 

com us deia, es tracta d’un dinar informal, entre amics. Però cal que tingueu en 

compte una cosa molt important: el senyor Calbet és calb. 

-El nom li va que ni pintat! Ah, ah, ah! Que divertit – vaig fer jo sense poder 

aguantar el riure. 

-Això és precisament el que l’indigna – va saltar el pare -. Ara riu tot el que vulguis, 

però allà t’aguantes. No li agrada gens que es faci cap comentari sobre la seva 



calvície, ni vol sentir cap tipus de broma o al·lusió a la coincidència del seu nom 

amb el seu aspecte. Es posa fora de si. 

-Tan calb és? – va preguntar la mare – O només té moltes entrades? Allò que se’n 

diu front ample. 

-Res de front ample. És calb com un bola de billar. Té una closca llisa i brillant com 

si li haguessin donat llustre. Només té mitja corona de cabells que li va pel damunt 

de les orelles i a sobre el clatell. 

-Òndia! Quina bona pista aterratge per a les mosques – va comentar la Mireia. 

-No diguis bestieses, nena! – va protestar el pare - I que no se t’acudeixi fer cap 

comentari, que et conec. 

-Podria comentar-li una cosa que em va dir l’àvia un dia. Estàvem parlant del meu 

profe de mates, que també és molt calb i li explicava que és una passada 

d’intel·ligent. Aleshores ella em va ensenyar un refrany que diu: Cap pelat, bona 

memòria. Això potser li agradarà. 

-No, ni pensar-hi! Res, no has de dir res que tingui relació amb la calba, entesos? 

Un cop aclarida la situació, ens vam dirigir a casa del senyor Calbet. 

Tot semblava anar sobre rodes. A l’hora de les postres, tot fent sobretaula, les 

dues senyores parlaven de cinema. 

-Les pel·lícules perden molt, vistes per televisió, però mira, ja se sap. La 

comoditat... 

-Per cert – va preguntar la senyora Calbet a la mare – saps quina pel·lícula fan 

aquest vespre? 

- La reina calba. 

Silenci sepulcral. Mirades furtives d’irritació i de censura. La Laia va trabucar un 

got d’aigua damunt les estovalles. 

-Vigila!, que rebràs un calbot! – va dir el pare nerviós. I acte seguit es va posar 

vermell com un perdigot. 

Un altre silenci. Males cares. Tensió. El David, el fill del senyor Calbet, va salvar la 

situació. 

-Ei, Joan, saps fer jocs malabars? 

-Psè, només sé algun truc amb monedes, però no hi tinc gaire traça. 



-Mira què faig amb les pomes, m’ho va ensenyar un pallasso que és amic meu. 

El David es va posar dret, va agafar tres pomes, les va anar tirant enlaire 

successivament i les entomava, ara amb una mà, ara amb l’altra, sense que 

caiguessin a terra. Em tenia bocabadat. 

-Ara tu, té, prova-ho. Has de començar primer amb dues pomes, ja veuràs, és molt 

fàcil. 

I em va allargar les pomes. Ho vaig intentar, però les pomes van anar per terra. 

-Bufa! No n’és gens, de fàcil. Això és més difícil que trobar un pèl... 

La frase va quedar tallada en sec perquè el pare em va donar un cop de peu per 

sota la taula que em va fer veure les estrelles, els planetes i els satèl·lits. Em vaig 

empassar les últimes paraules: ... a la pinta d’un calb. Però vaig reaccionar amb 

rapidesa, no sense entrebancar-me, tot dient: 

-... que, que trobar una agulla en un paller. 

Es van sentir uns respirs d’alleujament. 

Aquests incidents van estar a punt d’espatllar el dia, però ens en vam sortir 

airosos. 

Durant tota la tarda el David em va estar ensenyant trucs de màgia. Jo vaig quedar 

embadalit i tan entusiasmat que vaig decidir de demanar un joc de màgia com a 

regal d’aniversari. És aquest joc de màgia. 

A l’hora de marxar, quan tots érem a la porta acomiadant-nos, vaig notar que la 

Laia només feia que mirar amb insistència el cap del senyor Calbet. Els seus ulls 

reflectien curiositat. El veia diferent però li agradava. Trobava que aquella mena de 

pentinat l’afavoria, la closca lluent i ben morena, sense cap cabell que li caigués 

pel front i li tapés els ulls. Molt baixet em va comentar: 

- Al pare no li quedaria gens bé el pentinat del senyor Calbet, oi Joan? 

- Calla nena! – vaig dir entre dents intentant dissimular. 

Després vaig saber què li havia passat pel cap. En aquell moment, tot mirant el 

pare i el senyor Calbet, pensava que té molt de mèrit saber triar quin pentinat li 

escau a cada persona. Ella, que volia ser perruquera, havia d’aprendre moltes 

coses. Per això, sense que jo ho pogués evitar, es va dirigir al senyor Calbet molt 

intrigada: 



-Senyor Calbet! 

-Digues maca. 

-A quina perruqueria va, que li tallen els cabells d’aquesta manera? 

Silenci sepulcral. 

-És que li queda molt bé aquest pentinat – va afegir la Laia. 

Desconcert total i absolut. 

Ningú no li va respondre la pregunta, i les preses per anar-nos-en es van triplicar. 

Al cap d’un mes el pare havia pujat de categoria a la feina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El punyal de fusta 

 

 

 

Un bastó? No recordo haver desat cap bastó, jo. Ah, sí! És un d’aquells punyals de 

fusta que ens vam enginyar amb l’Enric, quan jugàvem a imitar els herois de les 

pel·lícules. 

Ell i jo, junt amb el Lluís, que feia poc havia vingut a viure al barri, i les nostres 

germanes, que se’ns hi afegien irremissiblement, sense que ens les poguéssim 

treure de sobre, jugàvem sempre a casa seva. Aquella torre àmplia, amb pati, 

soterrani i terrat. 

L’Enric era l’únic del nostre grup que tenia una casa així de gran i espaiosa, que 

oferia tot un munt de possibilitats per deixar córrer la nostra imaginació desbordant 

i, alhora, cremar totes les energies. Ens era molt útil, sobretot quan arribava el bon 

temps, en aquella època de l’any que el dia s’allarga, i costa tant d’estar-se a casa 

tancat entre quatre parets. 

El nostre joc preferit eren “les guerres”. La caseta del safareig, que era al racó del 

jardí, figurava la caserna. Allà ens reuníem i, armant-nos amb pals i barrets de 

paper, ens preparàvem per marxar cap a la lluita, disposats a vèncer el temible 

enemic. Nosaltres l’imaginàvem amagat darrere les branques nuoses del gessamí 

i les altres plantes enfiladisses que entapissaven les parets del jardí. 

El Jack ens seguia fidelment, participant de les nostres intrigues, dels atacs i de 

les defenses. Tan aviat ens feia de cavall com de llop, ara era aliat, ara un enemic. 

Mentrestant les nenes, a la galeria, feien “dinars” a la cuineta de joguina de la 

Júlia, la germana de l’Enric. Trinxaven fulles, arrels i les barrejava amb llavors, 

pinyols i aigua per tal de fer un brou concentrat i substanciós. Sort que només 

fèiem veure que el tastàvem, perquè si no, quines cagarrines que ens haurien 

agafat. De fet, eren només les més petites, la Laia i la Júlia,  les que s’entretenien 

a la cuina, la Mireia volia lluitar. Els seus arguments eren molt potents, deia que hi 



ha molts homes que fan de cuiners i que les dones també poden anar a la guerra. 

Nosaltres, quin remei, ens carregàvem de paciència perquè ella, de totes totes, 

formava part de les escaramusses. A més havíem de vigilar que no ens manés a 

tots plegats. 

Aquella torre antiga, de sostre alt, amb el terrat tan assolellat, el jardí ple d’arbres 

fruiters i la galeria tan fresca i acollidora, s’havia convertit en el centre dels nostres 

jocs, en el nostre món. Però aquest món se’ns va acabar. 

 Un dia, mentre berenàvem asseguts a l’ombra del llimoner, l’Enric, tot seriós i 

entristit, em va dir: 

-Saps què ens ha dit avui el meu pare, mentre dinàvem? 

-Noi no ho sé, però per la cara que fas no deuen ser pas bones notícies. 

-I tant que no en són, de bones! Ens han dit que haurem de marxar d’aquesta 

casa. 

-Però què dius? I per què? 

-Ens fan fora – les seves paraules eren eixutes i agres. 

-No ho entenc, explica-m’ho bé. Qui us fa fora? Per què un fan fora? 

-Doncs perquè el Cinturó de Ronda ha de passar just per aquí i han de tirar la 

casa a terra. 

Em vaig quedar parat. La veritat és que feia temps que sentia comentaris i que la 

gent del barri parlava amoïnada de l’afectació del Cinturó, però jo no me’ls 

escoltava. Mai no se m’havia acudit de pensar fins a quin punt aquell fet ens podia 

afectar. 

A primers de setembre la família de l’Enric va marxar definitivament de la torre i es 

va instal·lar en un pis nou de trinca, amb una terrassa molt àmplia, que els va 

permetre de continuar tenint el gos. Afortunadament, no es van moure del barri. 

De seguida va començar el nou curs i ja no vam tenir gaire temps per pensar en 

“guerres”, ni en el pati que ja no tindríem mai més. Així va transcórrer tot l’hivern i 

la primavera. Alguna vegada, això sí, en sortir de l’escola, encara que no venia de 

pas, passàvem per davant de la torre. L’Enric se la mirava amb una rara expressió 

que no sabria explicar. Jo crec que volia aparentar una indiferència que en realitat 

no sentia. 



La casa era allà, silenciosa, buida, tancada i barrada, amb les grans portalades 

brutes de pols acumulada i amb la pintura escrostonada. A les reixes les aranyes 

hi havien instal·lat els seus dominis, tot teixint anàrquicament unes teranyines 

grises i enganxoses. 

I vet aquí que, un d’aquells dies que tot caminant ens deixàvem caure per allà, 

amb gran desconcert vam comprovar que la casa no hi era. Res, ni portalades, ni 

finestres, ni baranes... Em vaig girar cap al meu amic, els ulls li espurnejaven. 

Aleshores va ser quan vaig comprendre, en part, el que devia sentir perquè jo 

també notava un buit immens, una mena de malenconia que se m’arrapava al pit. 

Ens hi vam acostar. Vam travessar tot el que havia estat la casa fins arribar a la 

part del darrere, al jardí. Els arbres estaven vinclats i esqueixats, erms, sense vida. 

Les plantes enfiladisses que havien amagat els nostres enemics, arrabassades, 

amb les arrels mirant al cel i les branques escampades per terra, les fulles seques 

i cargolades, tot barrejat amb runa i pols. 

Encara quedava en peu la caseta del safareig. Era el lloc on els manobres tenien 

guardades les eines i la roba de treball. Vam guaitar per la finestra; enmig de tot 

aquell aldarull, dalt de tot dels prestatges, vam reconèixer algunes de les “armes” 

que havíem utilitzat en les lluites aferrissades contra l’adversari invisible. Sí, allà hi 

havia una escopeta, feta amb cartró i canyes, i dos punyals de fusta. 

Instintivament ens hi vam voler enfilar. La finestra era molt alta i des de fora 

costava d’arribar-hi. Amb les mans entrelligades vaig fer escaleta perquè l’Enric 

pogués apuntalar-se i saltar a l’interior. Un cop a dintre va abastar les nostres 

pertinences. 

L’escopeta estava partida per la meitat però els punyals encara eren sencers. Els 

va agafar i els va llençar cap a fora perquè jo els pogués entomar, i després va 

sortir fent un salt des de l’ampit de la finestra a terra. 

Quan va ser al meu costat li vaig donar els punyals. Ell els va agafar i mentre 

n’estrenyia un fortament contra el seu pit, m’allargava l’altre tot dient: 

-Té, és per a tu, això és teu. 

Ens en vam anar cap a casa amb les mans plenes i amb un gran buit al cor. 

Des d’aleshores mai més no vam tornar a parlar de la torre, ni del jardí, ni de les 



“guerres”... 

Amb aquell enderrocament s’havia tancat un capítol de les nostres vides. Un 

capítol que ara m’havia vingut a la memòria mentre tenia entre les mans el punyal 

de fusta, que ens havíem fet amb poca traça però amb molta il·lusió. Un record 

barrejat amb l’olor de gessamí, de llimoner, de fulles tendres, de terra remoguda... 

Olor de lleixiu i de sabó que venia del safareig. Olor de bugada neta estesa al sol. 

És ben curiós. De vegades les olors ens recorden persones, fets i situacions amb 

molta més intensitat que no pas les imatges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Un poema 

 

 

 

Hauré de llençar molts papers, apunts, treballs que ja han acomplert la seva 

missió, dossiers corregits i puntuats... Però d’aquest poema no me’n desfaré mai. 

És més per allò que representa, que no pas pel que és en si. Si alguna vegada 

perdo la confiança en mi mateix, cosa molt probable, m’anirà bé de recordar la 

història que hi ha darrere d’aquest poema. 

Si no fos per l’ortografia, la llengua hauria estat la meva assignatura preferida. Fins 

i tot podria ser escriptor, perquè d’idees no me’n falten i tinc prou imaginació per 

arribar a inventar històries divertides, narracions fantàstiques i relats d’intriga. 

Però les faltes sempre m’han portat de cap, em limiten, em tallen les ales, em 

frenen. Començo a dubtar, que si b, que si v, potser l’apòstrof està mal col·locat, 

aquí hi deu haver un guionet, o no?, aquesta paraula acaba amb ig o amb tx?, 

malaïts dígrafs! 

Els mestres de català que he tingut, i tinc, estan desesperats amb mi i sovint m’he 

sentit dir que sóc un desastre, que m’hi he de fixar més, que és una llàstima que 

faci tantes faltes d’ortografia... 

Tots m’han intentat ajudar. Recordo que la Mercè, la mestra de quart, em deia 

truquets per saber com s’escrivien les paraules: 

-Si arribes abans els trobaràs treballant. Fixa-t’hi, si ets capaç de recordar aquesta 

frase, memoritzaràs quatre paraules que s’escriuen amb b. 

Més endavant, a cinquè, l’Esther ens va ensenyar una altra petita fórmula 

relacionada amb el carregós món dels verbs: 

-Ja sabeu que la terminació de la tercera persona d’indicatiu i la segona 

d’imperatiu s’escriuen amb a, però hi ha unes excepcions que s’escriuen amb e: 

corre, vine, obre i omple. Si us apreneu aquests verbs en aquest ordre, imaginant-



vos una situació concreta, els recordareu més fàcilment. 

Després van venir més excepcions. Prou feina tenia a aprendre’m les normes i 

només em faltaven les excepcions, i déu n’hi do les que hi ha! 

Havia de retenir cinc verbs: sortir, cosir, collir, tossir i escopir, perquè segons em 

van dir a classe, quan la vocal és tònica s’escriu amb u i quan és àtona, s’escriu 

amb o. Però aquesta vegada el mestre no m’havia donat cap fórmula enginyosa 

que m’ajudés a ficar-me a la closca aquelles paraules. Vaig voler inventar-me-la jo, 

la fórmula, buscant algun lligam que unís tots cinc verbs. 

A veure, sortir, tossir i escopir poden tenir una relació, és probable que una 

persona quan surti al carrer, es refredi, tussi i després escupi. I collir? No em podia 

imaginar el fet de collir després d’escopir. Ecs, quin fàstic! I què en feia del verb 

cosir? 

Tot allò era un trencacolls. L’ortografia em complicava la vida de mala manera. I jo 

m’anava travant cada vegada més, fins al punt que agafar un bolígraf per escriure 

un text era un malson, un veritable sacrifici. 

Amb tot, faltava un mes i mig per Sant Jordi, i això volia dir que s’havia de fer un 

treball literari, i no me’n podia escapar perquè era obligatori. 

Anava deixant passar els dies, no trobava el moment de posar-m’hi. Aquest cap de 

setmana començaré, em deia, però arribava el dilluns i era al mateix punt, a zero. 

Després vaig decidir de fer-lo durant les vacances de Setmana Santa, al poble. 

Em pensava que estaria més tranquil, més relaxat i que les idees m’afluirien 

fàcilment. 

Però encara va ser pitjor. Estava capficat, obsessionat, no volia sortir de casa, ni 

jugar, ni fer res fins que m’hagués tret aquell pes de sobre. Dilluns, dimarts.., i la 

inspiració sense aparèixer. Cada vegada estava més nerviós i irritable, saltava per 

no res, ningú no se’m podia acostar. La Laia i la Mireia es queixaven de la meva 

agressivitat. 

-Mare, en Joan ens està pegant i nosaltres no li hem fet res. 

-Joan, em sembla que en fas un gra massa, potser que et calmis una mica – em 

va dir la mare renyant-me. 

-No puc, tinc un problema greu. 



-Problema greu? Què entens, tu, per problema greu? 

-El treball de Sant Jordi, ves! 

-Ah, és això? Doncs mira, no em serveix d’excusa. Tu creus que empipant les 

teves germanes et vindran les idees? El que has de fer és concentrar-te una mica. 

-Si precisament és això el que no puc fer, concentrar-me. 

-Doncs és molt fàcil. A veure, primer has de pensar què vols fer: poesia o 

narració? 

-És que no ho sé, no ho sé! – ja tornava a perdre els estreps. 

-Saps què et dic? Ves a pastar fang! Quan et poses així no hi ha qui t’aguanti – la 

mare s’havia enfadat i amb una revolada se’n va anar cap el menjador i es va 

asseure a llegir el diari. 

Aleshores va aparèixer el pare: 

-Què passa aquí? 

Jo no volia ni podia contestar perquè em començaven a venir ganes de plorar, 

però de ràbia, estava enfurismat amb mi mateix. 

La mare va aixecar els ulls del diari mentre, amb la veu una mica alterada, deia: 

-Aquest noi, que se li ha girat la lluna perquè no sap què escriure per Sant Jordi. 

-Però home! Així estem? – va dir el pare intentant calmar la situació – Si cada any 

ho has fet, què hi ha de diferent ara? Em sembla que t’has bloquejat. Tu no ets 

així normalment. On has deixat la imaginació? 

-Se m’ha acabat – vaig dir tot seriós i convençut. 

-Això no t’ho creus ni tu! – em va respondre el pare – I encara que fos així, pots 

escriure sobre coses reals, fets quotidians. Si mires al teu voltant sempre veuràs 

alguna cosa nova, diferent, digna de ser explicada. Va! Surt a fora, vés a fer un 

volt i obre els ulls. 

Les paraules del pare no m’havien donat cap solució, però m’havien tranquil·litzat 

una mica. Potser sí que no calia buscar temes espectaculars per escriure. Vaig 

decidir de seguir el consell del pare. Seria bo que em toqués el sol i l’aire. 

Les meves passes em van portar als afores del poble, cap a un bosquet de pins 

pinyoners a dalt d’un turó. Feia un parell d’anys que allí hi havia trobat una pinya a 

terra, en un racó humit. Estava ben oberta i a dintre s’hi veien els pinyons que 



començaven a germinar. Em va sorprendre molt i me la vaig endur a casa. La 

mare, en veure aquella arreleta prima però ferma i els brins verds que apuntaven 

entremig de la clofolla badada, va dir que valia la pena de plantar-los, aquells 

pinyons, que amb una mica de sort, d’aquí un temps tindríem uns pins preciosos. 

I en vam tenir de sort, però només amb un. Al cap d’un temps teníem un petit pi en 

un test, eixerit i dret, amb les fulles de color maragda. En veure que creixia tan viu, 

vam decidir de trasplantar-lo en terra ferma i, a l’estiu següent, el vam portar al 

mateix pujol on havia nascut. Vam buscar un lloc arrecerat, protegit per unes 

petites roques i allí el vam plantar. Vam fer un forat prou profund perquè l’arrel s’hi 

trobés còmodament i després, amb molta cura, la vam colgar prement la terra amb 

força perquè el petit pi quedés ben fixat al sòl. 

Ara, que tot passejant havia anat a parar al turó, podria aprofitat per fer una visita 

al meu pi, per veure com estava i comprovar si havia crescut. No em va costar 

gens trobar-lo. Era allí on l’havíem plantat, ben arrelat i segur. Com havia crescut 

en un any! A les puntes de les branques se li notaven unes fulletes d’un verd més 

tendre. Eren les que li havien sortit aquella primavera. Em va fer molta il·lusió 

veure’l, n’estava satisfet. 

Es molt important plantar un arbre! Tothom ho diu. Molt important, molt important..! 

Ja està. Ja ho tenia!  

Vaig baixar rabent de pujol, vaig endinsar-me pel poble ii, corrent com un esperitat 

pels carrers, vaig arribar a casa. Vaig entrar precipitadament,esbufegant, gairebé 

sense alè. La mare, que era a la galeria regant les plantes, en sentir soroll va 

entrar dient: 

-Què passa? Qui ha arribat? Ah, ets tu Joan. On vas tan acalorat? Que no et 

trobes bé? 

-Sí mare, sí que em trobo bé, més que mai. Ja sé què he d’escriure! 

-No saps com me n’alegro fill, per tu i per tots nosaltres – va dir la mare 

alleugerida.- A veure si ara aconseguim una mica de tranquil·litat. Vinga doncs, 

posa-t’hi abans no se t’escapin les idees. 

M’hi vaig posar de seguida. Volia escriure la història del meu pi. Els primers 

resultats no van ser gaire satisfactoris, era un text poc atraient, amb uns 



esdeveniments massa vulgars. 

Aquest entrebanc, però, no em va desanimar perquè estava convençut del que 

volia fer. D’una manera o altra havia de parlar del pi. 

I si feia poesia? És clar! Una poesia amb paraules ben trobades, amb un ritme i 

una rima, paraules que diguessin com n’és de bonic el meu pi. 

Em va costar, certament, però aquesta vegada l’ortografia no ofegaria el meu 

entusiasme. Al cap i a la fi si feia faltes, ja revisaria el text i me’l corregiria, segur 

que algú m’hi ajudaria. Però la idea era meva, ben meva i només jo la podia 

escriure. Em vaig adonar  que necessitava llibres per consultar i vaig decidir d’anar 

a treballar a la biblioteca del poble. Em vaig voltar de diccionaris, un de català, un 

de sinònims i un altre de rimes, i també vaig agafar un llibre de botànica. 

Vaig haver de fer diversos esborranys, ratllar, canviar paraules, comptar síl·labes. I 

al final me’n vaig sortir. 

Divendres al vespre ja el tenia enllestit. I el cap de setmana... Quin descans! Quina 

tranquil·litat! 

Aquell any per Sant Jordi, en el transcurs de la festa literària, vaig experimentar 

una de les satisfaccions més grans que  mai he tingut a l’escola: vaig guanyar el 

primer premi de poesia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 El cavallet de mar 

 

 

 

Encara conserva l’olor del mar, aquest cavallet, i això que està ben ressec. Quin 

ensurt que vaig tenir aquell dia! 

Quan hi penso em torna a venir a la boca una salabror intensa, profunda, coent... 

Fins i tot em sembla sentir els bramuls del mar, amb els espetecs eixordadors de 

les ones. 

El mar és traïdor, no te’n pots refiar, ningú no l’ha pogut dominar mai.  Ara ho sé 

del cert. 

Érem a finals de juny, el curs ja s’havia acabat i estàvem passant uns dies a 

Pineda. Els meus oncles eren de viatge i en havien deixat la casa. Aquell matí vaig 

baixar a la platja amb la mare i les germanes; el pare era a treballar, ell encara no 

tenia vacances, però havíem quedat d’esperar-lo a la platja. Com que plegava al 

migdia, encara tindria temps de fer una capbussada abans de dinar.  

Feia un dia núvol i el mar tenia color de plom. Em vaig banyar una estona, però de 

seguida la mare em va fer sortir. Les ones eren cada cop més fortes, més altes, 

més encrespades, quan arribaven a la platja esclataven sorollosament, carregades 

de sorra i de pedres, i escampaven tot d’esquitxos. 

Amb aquell mal temps havia optat per fer un castell de sorra amb les meves 

germanes, que s’ho prenien amb molta fe i entusiasme. Per moments les onades 

guanyaven més terreny a la platja, fins arribar a la fortalesa que havíem fet. Vam 

intentar alçar uns murs de contenció, però tot va ser inútil. 

Allargassat sobre l’arena, de bocaterrosa, veia com les parets s’anaven derruint i 

es convertien en u a lleugera muntanya de sorra mullada. 

La Mireia i la Laia estaven ben decebudes. 

-Oh, mira! Ja no en queda res. 

-Després de tanta estona i de tanta feina... Tan bé que ens havia quedat, oi Joan? 



Gairebé s’haurien posat a plorar. La Laia ja feia el botet. 

Jo, però, m’ho mirava amb indiferència. No tenia pas el pensament en el castell. 

Fitava amb insistència aquelles onades gegantines, com atret per una força 

estranya que em cridés de mar enllà. 

-Mare! Deixa’m ficar a l’aigua! 

-No, no, de cap manera! Ja t’he dit que prou! – em va contestar la mare que 

estava asseguda una mica més enrere. 

-Per què? – vaig insistir. 

-Que no veus quines onades que fa? El mar està massa picat. No en parlem més. 

-Va, només una mica, faré quatre braçades i prou. 

-No insisteixis. Darrere teu hi aniria la Mireia i no vull tenir cap disgust. No vull 

haver de patir per un caprici, vaja! Quan arribi ton pare ja en tornarem a parlar. 

Encara que, si continua fent aquesta mala mar, ja veuràs com et diu el mateix que 

jo. 

Aquella negativa insistent de la mare, de primer em va enfurismar, em tractava 

com una criatura. Però després vaig considerar les circumstàncies i no m’ho vaig 

prendre tan a la valenta. La mare estava embarassada i això la feia més 

vulnerable, més patidora. Em volia protegir excessivament. Què hi farem! Havia de 

tenir paciència. Quin dia més ensopit. 

Però quan vaig veure que arribava el Lluís amb el seu germà Artur em vaig 

animar. M’havia dit que vindria un dia, però no havia especificat quin. Va ser una 

sorpresa molt agradable. Fantàstic, ja no m’avorriria. Vaig alçar els braços i em 

vaig posar a cridar: 

-Ei, Lluís! Aquí! 

De lluny estant vaig veure com el Lluís es descalçava i corria a trobar-me. 

-Hola! Ja veus que compleixo la meva paraula – va dir tot eufòric -. Sort de l’Artur 

que m’ha volgut acompanyar, perquè sinó, no sé pas com hauria pogut venir. 

Tots dos ens vam girar cap al seu germà. L’Artur, després de lligar la moto a un 

fanal del passeig de mar, es va acostar cap a nosaltres. 

Carai! Quina sort de tenir un germà gran que et porta amb moto, vaig pensar. 

-Què, ens fiquem a l’aigua? – va preguntar el Lluís. 



-Nanos, avui el mar està mol encabritat i aquesta platja és molt fonda – va 

comentar l’Artur mentre feia una ullada a l’aigua. 

-Sí, ja m’ho ha dit la mare – vaig respondre amb un to de conformitat –, no vol que 

em banyi. 

Aleshores l’Artur es va adonar de la presència de la mare i va anar a saludar-la. 

També va fer quatre carantoines a les meves germanes, que van començar a 

agafar confiança i l’estiraven dels braços i se li enfilaven a l’esquena. 

-Ostres, tu – va insistir el Lluís – no aniràs a fer cas a aquests carrosses porucs, 

oi? Jo he vingut a banyar-me. Va, anem que la teva mare ni se n’adonarà, fixa’t 

està parlant molt animadament. 

Efectivament, la mare parlava amb la senyora Roure que acabava d’arribar amb 

els seus bessons d’un anyet, que cridaven l’atenció de tots els presents. 

Es veia que la mare tindria xerrera per una bona estona. Era el moment oportú per 

posar a prova les nostres dots de nedadors. No ens ho vam pensar dues vegades 

i ens vam tirar a l’aigua. 

Les ones ens gronxaven i ens feien anar com una ploma al vent, era molt divertit i 

excitant. 

Tot d’un plegat, una onada més forta ens va tapar del tot. Jo vaig sentir la salabror 

de l’aigua que m’entrava pel nas i per la boca. 

L’Artur que ens va veure, es va acostar fins allà on trenquen les onades i, tot 

gesticulant, es va posar a cridar: 

-Que esteu bojos? Sortiu de l’aigua de seguida! 

Entre glopada i glopada, el Luís va dir: 

-Nano, això es complica. Retirada! 

I va començar a bracejar cap a la sorra. Abans d’arribar, l’Artur ja l’havia engrapat 

per sota els braços i l’havia arrossegat fora de l’aigua. 

Jo vaig voler posar-me dret per tal de caminar fins on era l’Artur, però no trobava 

on apuntalar els peus. Les onades se m’havien endut més lluny del compte. 

Vaig intentar asserenar-me. Ben mirat no m’haig d’espantar  per una onada una 

mica més forta que les altres, em deia. Però no les tenia totes, la situació pintava 

molt negra. I ràpidament vaig continuar nedant amb totes les meves forces cap a 



terra ferma. De seguida em vaig adonar que, per molt que bracejava, no em movia 

del mateix lloc, o potser me n’anava més endins encara. 

Una altra onada em va cobrir. Vaig moure els braços desesperadament, la vista se 

m’ennuvolava, ja no veia la platja, ni l’Artur, res, tot era blau de mar i blanc 

d’escuma. Les forces m’abandonaven. Vaig perdre el món de vista. 

En obrir els ulls de nou, estava voltat de peixets de colors virolats que em miraven 

encuriosits. Nedaven d’una banda i l’altra, sense ordre, movent contínuament la 

cua per canviar de direcció. 

Tot d’un plegat, d’entremig d’unes roques va sortir un pop gros, amb uns tentacles 

llarguíssims que es movien lentament. Era igual que el pop que havíem pescat el 

dia abans, al vespre, i que em va fer patir tant perquè  no s’acabava de morir. A 

casa, s’arrapava a la pica de la cuina amb les seves ventoses, fins que el pare el 

va estabornir definitivament amb una patacada precisa . Ara, aquest pop em 

mirava de la mateixa manera, amb odi. Els seus ulls negres i enormes em 

travessaven com ganivets. Amb un dels seus vuit braços em va arrossegar fins a 

unes roques farcides d’algues. I allí va ser on el vaig veure: el Senyor del Mar, 

Neptú. Era tal com l’havia vist dibuixat tantes vegades en els llibres de contes i de 

mitologia. Mai no m’hauria cregut que existís de debò. Tenia mig cos d’home i mig 

de peix. Portava una barba llarga i blanca que dansava cerimoniosament per 

l’aigua. El cap era revestit amb una corona meravellosa, resplendent. A la mà hi 

duia el trident. Les escates de la cua eren brillants, d’unes transparències 

extraordinàries i uns tornassolats enlluernadors. 

Neptú em va mirar amb un esguard seriós, penetrant, implacable. La seva veu 

greu i profunda va tronar per tota la immensitat submarina: 

-Com goses molestar-me, petit ésser terrestre? Qui t’ha manat ficar-te a l’aigua? 

Què et penses, que no tinc res més a fer que cuidar-me de nois impertinents i 

pretensiosos? 

Em va venir un tremolor per tot el cos i vaig començar a sentir una basarda molt 

profunda. Estava tan aterrit que era incapaç de fer res, m’havia quedat paralitzat. 

Aleshores Neptú va canviar una mica el to de veu. Potser li vaig fer llàstima, qui 

sap, però em va parlar d’aquesta manera: 



-Pobre infeliç! No saps res de res. Tu. Has d’aprendre els senyals que envia el 

mar, és el meu llenguatge. Quan vull que els homes entrin als meus dominis, els 

deixo una mar plana, blava i tranquil·la. Aleshores poden participar d’aquesta 

riquesa immensa que posseeixo. Els permeto pescar, navegar, nedar... Però quan 

no vull que em destorbin, amb la meva força, alço unes onades gegantines que 

s’empassen homes, barques i vaixells. Si algú intenta desafiar-me, resta per 

sempre més dins les meves entranyes. 

Em va mirar de dalt a baix. Davant la seva enorme còrpora, jo li devia semblar un 

ésser esquifit i insignificant. Ni pensaments de contradir-lo, pobre de mi! Aleshores 

es va sentir compassiu i benèvol. 

-Tu ets molt jove encara, no vull retenir-te, et deixaré tornar a la terra – i dit això va 

tornar a alçar la veu el un to més solemne –. Però recorda’t sempre de les meves 

paraules: contra el Senyor del Mar ningú no hi pot. 

Neptú va desaparèixer de la meva vista. Els habitants del mar que, davant la 

presència del rei havien estat quiets, van començar a bellugar-se. Un cavallet de 

mar se’m va enredar en el cordó del banyador. Els peixets iniciaren una dansa 

estranya al meu voltant. Em passaven tan a prop que havia de tacar els ulls. 

Notava com  les aletes i les cues em picaven les galtes i el pit. El cap em va 

començar a donar voltes, com si m’hagués ficat dins d’un remolí. Em sentia el 

batec dels polsos, forts apressats; talment semblava que el cervell m’esclataria 

d’un moment a l’altre... 

Em va semblar sentir la veu de l’Artur, molt llunyana. 

-Joan. Joan, desperta! 

Els peixos em continuaven bufetejant. Algú em sacsejava. 

-Ja torna en si. 

-Gràcies a Déu! Ja obre els ulls. 

-Quin espant! Semblava ben mort. 

-Sort que hem pogut treure-li l’aigua dels pulmons. 

-Joan, fill... 

Les veus ara m’arribaven més definides. Amb molt d’esforç vaig obrir les parpelles 

i vaig mirar al meu entorn. Era fora de l’aigua! Estava estirat a la platja. Al meu 



voltant hi havia els pares, l’Artur, el Lluís, les meves germanes i tot de gent 

coneguda i desconeguda. 

-Quin disgust que ens has donat, Joan! – va dir la mare amb la veu trasbalsada – 

Sort de l’Artur que s’ha llençat a salvar-te. I sort que el pare ha arribat a temps. 

L’Artur tot sol no et podia treure de l’aigua, ha estat a punt d’ofegar-se ell també. 

I sort que no em renyaven perquè, en aquell moment, estava tan espantat que no 

hauria pogut aguantar una esbroncada. Suposo que ja vindria després. 

El pare només em va dir en to greu: 

-Això et servirà per recordar per sempre més que el mar pot jugar molt males 

passades. No es pot desafiar el mar. 

Aquelles mateixes paraules les acabava de sentir feia una estona. O potser havia 

estat un deliri? L’havia vist de debò, Neptú? En qualsevol cas no oblidaré mai la 

lliçó que vaig aprendre. 

I el cavallet de mar va ser una penyora d’aquell fons marí misteriós. Una penyora 

molt cara, segons la mare, perquè l’hauria pogut pagar amb la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Fotografies de festa major 

 

 

 

Fotografies de l’estiu. Però de quin estiu? Ah, sí! Era el primer estiu de l’Oriol, la 

seva primera festa major. 

Aquell juliol, a l’hora d’anar cap al poble, a passar les vacances, el pare va haver 

de fer un primer viatge per portar tots els estris del meu germà petit, que tot just 

tenia deu mesos. El llitet de baranes, la cadireta, la trona, muntanyes de 

bolquers... Tot ho va entaforar al cotxe esbufegant i rondinant perquè, després de 

cada provatura, sempre li quedava algun embalum a fora, que no hi havia manera 

d’introduir.  

Quan va tornar l’esperava un altre carregament. 

-Això no pot ser! Que teniu intenció d’endur-vos la casa sencera? Tot el que heu 

agafat, és necessari? I què són aquestes caixes? També ens les hem d’emportar? 

Però què us heu pensat? Aquest pobre cotxe no arribarà, es negarà a tirar 

endavant. Quina bogeria!  

-Però home, no veus que som sis persones? A més, pensa que nosaltres ens hi 

estarem ben bé dos mesos. Creu-me, tot el que portem ens fa falta. 

Aquesta conversa entre el pare i la mare es repeteix sempre que ens n’anem a 

passar l’estiu. Gairebé diria que amb les mateixes paraules. Aquell any, però, la 

situació era agreujada per la presència d’un nou membre a la família i tot el que 

això comportava. 

I com sempre, a empentes i rodolons, vam emprendre la marxa.  El cotxe roncava 

i panteixava cada vegada més. Un dia ens deixarà tirats a la carretera, tal com diu 

el pare, pensava jo. 

La Laia ploriquejava perquè li semblava que el hàmster s’havia posat malalt, i és 

que simplement estava marejat com una sopa. La Mireia rondinava dient que se li 

havien encarcarat els braços de tanta estona d’aguantar la gàbia del periquito que, 



de tant en tant, volava com un boig donant-se cops contra els barrots. La mare, al 

costat de l’Oriol, intentava animar el viatge amb cançonetes que ningú no seguia. 

El pare prou feina tenia a conduir i a queixar-se que no veia res pel retrovisor. I jo, 

assegut al davant més content que un gínjol, somiava amb la meva imminent 

llibertat, perquè al poble no em controlen les entrades i sortides, mentre sigui a 

casa a les hores dels àpats ja n’hi ha prou. És fantàstic! 

De tota manera no sóc ta egoista com sembla, i també era conscient que algunes 

estonetes hauria d’aguantar l’Oriolet, distreure’l i vigilar-lo, la qual cosa la mare 

agrairia moltíssim perquè, si bé és un nen encantador, rialler i alegre, també és 

molt absorbent, sempre vol companyia i que estiguin per ell. Li agrada el soroll, la 

greca, la gent. No para mai, només quan dorm. Aleshores tots respirem alleugerits 

i podem fer la nostra. 

La veritat és que em feia il·lusió de portar-lo als llocs i ensenyar-li coses, sobretot 

esperava la Festa Major per veure la cara que faria amb els gegants, els 

capgrossos, els músics, els coets i les traques... 

Vaig iniciar les activitats de l’estiu amb els amics retrobats i d’altres de nous: 

piscina, excursions a peu i amb bicicleta, partits de futbol i de bàsquet, pesca, 

banys al capvespre a l’embassament. No parava, era com si volgués aprofitar el 

temps al màxim, com si pretengués emmagatzemar l’aigua, l’aire i tota la natura 

per fer-me un rebost per a l’hivern a ciutat. 

I com que tot arriba en aquest món, va començar la Festa Major. L’engegada de 

coets, ja va fer obrir uns ulls com a plats a l’Oriol.  

-Mira, mira com s’enlairen – deia la Mireia.  

-Quin soroll! Com peten! – comentava la Laia. 

-Oh, oh, oh! – feia l’Oriol mentre bellugava les cames i els bracets. 

Jo el vaig agafar de la cadireta tot dient-li: 

-Vine Oriol, que ens hi acostarem més, veuràs quins espetecs. 

-Compte Joan, vigila, que és molt petit! – deia la mare. 

Això va ser el principi. Aquella mateixa tarda vaig portar el meu germà gairebé tota 

l’estona damunt les espatlles. Era la trobada de gegants, aquell any n’hi havia 

dotze, de parelles, més que mai, tot un èxit. En començar el cercavila ens vam 



posar ben a prop d’un d’aquells enormes i simpàtics personatges. Hi érem tan a 

prop que el gegant, un moro molt ferreny, en una de les giravoltes amb la capa va 

tapar la cara del meu germà, però ell en comptes d’espantar-se, va riure molt 

divertit. 

Picava de mans seguint la música mentre jo el feia botar. Reia tan de gust que 

m’omplia de baves. I jo també reia. El pare ens seguia de prop fent-nos 

fotografies. En arribar a la plaça Major va iniciar-se el ball de gegants. Els grallers 

van començar a tocar fort, molt fort, una música desenfrenada que s’encomanava, 

tothom seguia el ritme amb peus i mans. I els gegants ballaven, saltaven, voltaven 

i giraven amb gran rapidesa fent voleiar capes, vestits, mocadors, mantellines i 

vels. Reis lluint grans corones, cavallers amb barret de copa, moros amb turbants, 

princeses guarnides amb diademes, pageses amb rets que els recollien el cabell i 

deixaven veure unes arracades llarguíssimes, tots seguien la música 

engrescadora i encomanadissa que omplia la plaça i s’escampava pels carrers fins 

arribar a l’últim racó del poble. Les mans dels gegants, grosses i fermes, venien a 

l’alçada  del cap de l’Oriol i li refregaven pel nas tots els tresors que premien amb 

rigidesa: ceptres, pergamins lligats i lacrats, almorratxes guarnides amb cintes 

multicolors, rams de flors virolades, espases morunes plenes de pedreria, 

mocadors finament brodats i voltats de puntes... Tot rodava esbojarradament com 

si estigués tocat per una embriaguesa eixelebrada. 

Finalment la música va emmudir i els gegants van parar. El públic va correspondre 

l’esforç dels geganters i grallers amb grans aplaudiments. De seguida es va fer lloc 

al mig de la plaça. La gent, tot retirant-se, es va col·locar en cercle per donar pas 

al ball de nans que interpretarien uns nens i nenes del poble que havien assajat 

amb molta il·lusió. 

Aleshores va ser quan em vaig adonar de la presència del Ramon, un amic del 

pare, que estava amb la seva filla petita  asseguda al cotxet. 

Sovint havia sentit a parlar del Ramon en un to compassiu, de la seva dissort: 

“Pobre xicot! Tan bon noi com és i haver-li caigut aquesta desgràcia. És una bona 

creu per uns pares tenir una filla així. Quina llàstima”. 

Vaig mirar-me la nena i no em va caldre gaire temps per comprendre el motiu 



d’aquells comentaris gratuïts que feia la gent. Era una criatura deficient, 

desvalguda, amb unes cames llargues i primes que no li servien per aguantar-se, i 

uns braços també prims i malgirbats que movia absurdament, sense cap objectiu. 

Devia tenir uns sis o set anys i el fet que estigués asseguda a la cadireta sobtava, 

ja que se li havia fet petita i les extremitats li penjaven. Obria la boca com volent 

articular alguna paraula però només li sortien vocals mig ofegades i sons guturals. 

Bavejava. 

Em va venir una esgarrifança. Instintivament vaig fer la comparació amb l’Oriol, ell 

també bavejava, ell també balbucejava, ell també movia les manetes amb poca 

traça.., però ell feia gràcia, encisava la gent que se’l mirava amb un somriure franc 

i li deia coses manyagues. En canvi la visió d’aquella nena resultava angoixant. 

Tot el que feia era grotesc perquè el seu cos havia crescut però el seu enteniment 

s’havia aturat provocant un desequilibri greu. Una mala passada de la natura, una 

realitat inexplicable que produïa una sotragada emocional. 

I van sortir els nans, saltant al compàs de la música mentre saludaven el públic 

alçant una mà, ja que l’altra la necessitaven per aguantar el capgròs que duien a 

sobre. Es van col·locar per parelles i van començar la dansa alegra, desenfadada, 

ingènua. Aquelles boques amb la rialla petrificada, infonien una sensació de 

bonhomia molt agradable. La gent complaguda se’ls mirava i aplaudia 

sorollosament cada vegada que feien unes gracioses reverències, quatre vegades, 

en les quatre direccions, dirigint-se a tots els que omplíem la plaça. 

Aleshores el Ramon va agafar la seva filla a coll i, portat per l’entusiasme del 

moment, va dir: 

-Mira Montserrat, mira la teva germana, la Laura. Fixa’t, fixa’t, és la que va vestida 

de princesa. Que bé que ho ha fet, oi? Ara ens saluda, digues-li hola. Hola Laura, 

hola!  

I tot agafant la maneta de la nena la feia moure amb un gest esmorteït que volia 

ser una salutació. 

Vaig sentir una tristor molt pregona. Per un moment ho vaig veure tot ennuvolat, 

entelat per una humitat tèbia que mal podia dissimular. 

I, encara que sembli mentida, vaig veure bellesa en aquell gest, en aquelles 



paraules... Una bellesa que no sabria explicar, que no té res a veure amb la 

bellesa física, amb allò que tothom dóna per fet que és bonic. Era una bellesa que 

només es pot veure amb els ulls de l’ànima. 

Però sobretot hi vaig veure amor, un AMOR que es podia escriure amb 

majúscules. En aquell instant, aquesta paraula va adquirir unes dimensions que jo 

no coneixia fins aleshores. Em vaig adonar de com es pot arribar a estimar, sense 

condicions, sense egoismes, sense límits. L’escena que acabava de presenciar no 

reflectia cap mena de resignació. Aleshores no hauria sabut com expressar-ho, 

però ara veig clarament que no es tractava d’una conformitat silenciosa, sinó que 

era una acceptació conscient, un lliurament autèntic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Un cargol i una femella 

 

 

 

Què és aquesta ferralla? Òndia! D’això sí que no me’n recordava pas! Em sembla 

que tenia deu anys. Sí, sí, era quan feia cinquè i vam anar de colònies a Pontons. 

Van ser unes colònies divertidíssimes, i amb un final ben sonat, per cert. 

La setmana havia passat ràpidament, més de pressa que mai. Les colònies 

tocaven a la fi, quina llàstima!  

Era l’última nit, havíem acabat de sopar i els metres i monitors ens van dir que 

podíem sortir a fora, pels voltants de la casa, a jugar una mica mentre ells 

preparaven el final de festa, una cloenda que prometia ser molt emocionant i plena 

de sorpreses. Jo esperava ansiós perquè en el transcurs d’aquella nit es faria el 

lliurament de medalles, i el meu grup en tenia més d’una. Ens ho havíem pres molt 

seriosament i ens havíem esforçat al màxim, deixant-hi la pell i traient el fetge per 

la boca. 

Aquelles colònies s’havien muntat al voltant dels Jocs Olímpics. Hi havia tota 

mena de proves perquè tothom i cadascú pogués demostrar alguna habilitat: 

curses de velocitat, de fons, de relleus, salts de llargada i d’alçada, llançament de 

pes, exercicis de flexibilitat i equilibri i moltes altres proves divertides, tant per als 

que les passaven, com per als que se les miraven, que cridaven adelerats per 

encoratjar els participants dels seus colors. I és que s’havien format equips, 

barrejant grans i petits perquè quedessin equilibrats, i cada equip havia triat un 

color, un nom i un himne que el representava. No ens estàvem de res. 

Ara doncs, esperàvem el moment de la clausura d’aquells Jocs Olímpics, 

escampats per fora, repartits en grups desiguals. Uns xerraven asseguts en un 

pedrís, d’altres cantaven tot voltant la Roser que tocava la guitarra, uns altres 

xutaven la pilota, i nosaltres, l’Enric, el Lluís i jo, jugàvem amb dues nenes i un nen 



de tercer que havien format part del nostre equip. Estaven asseguts als 

gronxadors i nosaltres els empentàvem fins a fer-los xisclar d’esverament, quan es 

veien tan enlairats que semblava que podien tocar els estels amb la punta del peu. 

De cop ens va venir un desig molt fort de gronxar-nos nosaltres també. Feia tant 

de temps que no ens assèiem en un gronxador. 

Així que, després de convèncer els petits, prometent-los que més tard els 

gronxaríem durant molta estona, ens van cedir el lloc. 

Vam enfilar-nos a les cadiretes, amb les cames ens anàvem donant impuls, 

endavant, endarrere, cada cop pujàvem més i més. Notàvem l’aire fresc de la nit 

picant la cara i xiulant-nos a les orelles. Ena anàvem engrescant l’un amb l’altre 

per fer equilibris i proposar situacions més difícils i arriscades. Ens vam posar 

drets damunt del seient, després ens aguantàvem amb un sol peu i a continuació, 

a veure qui s’atrevia a deixar-se anar d’una mà. 

La Roser que, sense deixar de tocar la guitarra, ens estava vigilant, va dir: 

-Compte! No feu tant el valent que caureu. Afluixeu una mica. 

I com si ho hagués pressentit, pataplaf! Al Lluís li va fallar el peu, va relliscar i se’n 

va anar avall per entremig de l’espai que deixaven les dues peces que feien de 

respatller i seient respectivament. Es va quedar penjat, amb el cos per sobre del 

gronxador i les cames que li sortien per sota, gairebé tocant a terra. Primer ens 

vam espantar, però després, en veure que no s’havia fet mal, tot van ser rialles. El 

vam estirar pels braços i va sortir d’aquell mal pas, rient també. 

Això va donar peu a un altre joc: fer passar tot el cos per entremig d’aquell espai 

limitat per les dues peces metàl·liques soldades als tubs de ferro en forma d’ela, 

tal com acabava de fer el Lluís sisplau per força. 

Va començar l’Enric i, com que aleshores estava molt prim, no li va costar gaire. 

Primer hi va ficar els peus, es va deixar lliscar fins la cintura, després hi va passar 

un braç, l’altre i, finalment, posant-se de perfil, el cap. 

A continuació anava jo. Vaig fer exactament el mateix que l’Enric, però més 

lentament, calculant els espais i controlant tot el cos perquè jo estava una mica 

més refet, gruixut deia l’àvia, i no m’agradava gaire sentir-ho. Tot va anar molt bé 

fins gairebé al final. Només em faltava treure el cap. Mirant endavant no sortia, 



topava amb la barbeta. M’havia de girar, sí, com l’Enric. Vaig provar-ho tot posant-

me de cantó, però tampoc sortia. 

En Lluís reia: 

-Ara sí que es veu qui té el cap quadrat, eh, Joan? 

-Molt graciós... Això només ha estat el primer intent. Tranquils nois, tranquils – 

deia jo, però no les tenia totes. 

-Va Joan, no abandonis que ja gairebé ho has aconseguit! –m’animava l’Enric. 

Tot girant el cap vaig fer una estrebada i em vaig fer mal a les orelles. Amb una 

mà vaig agafar el respatller i amb l’altra el seient i vaig tibar amb força. No hi havia 

res a fer, estava travat. La cosa començava a pintar negra. El Lluís, que tot el que 

tenia de bromista, tenia de patidor, va dir ben amoïnat: 

-Deixa-ho córrer Joan, va, surt per dalt, que sinó ens hi podem quedar tota la nit, 

aquí. 

Quanta raó tenia amb això de passar-s’hi la nit! Vaig intentar sortir per dalt però no 

hi va haver manera. No podia treure ni les espatlles, ni els braços, estava ben 

atrapat, com un animal en un parany. M’estava posant nerviós per moments, 

estirava frenèticament el gronxador. 

-Què fas? T’arrencaràs les orelles, para, para! – cridava el Lluís – Vaig a buscar 

ajuda. 

Amb tot ja se’ns havia acostat la Roser. 

-Què ha passat aquí? Mare de Déu! Com t’has ficat en aquest embolic? 

Jo no tenia esma ni de parlar, estava suat, acalorat, espantat. L’Enric es va 

explicar: 

-S’ha quedat aquí travat. No pot anar ni amunt ni avall. 

La Roser ho volia arreglar: 

-A veure, no ens poem nerviosos. Fixa’t, estàs tan xop que per això no et passa el 

cap. Porteu un cangur, li posarem la caputxa i d’aquesta manera el cap lliscarà 

cap avall. 

Ni caputxa ni res que hi valgui. Allà estava jo clavat. Cada cop hi havia més gent al 

meu voltant. Va aparèixer la meva mestra. Em va mirar i se li va escapar el riure 

mentre deia: 



-Caram! Ves per on, aquesta ha estat la manera d’assentar el cap, Joan, el tens 

ben posat damunt la cadira! 

Efectivament, la situació devia ser còmica, però a mi no em feia gens de gràcia. I a 

la mestra tampoc li va durar gaire la rialla, perquè de seguida, en veure que no hi 

havia una sortida fàcil, la cara se li va trasmudar en una expressió de preocupació. 

Només va faltar la Judith, aquella mona petita que va preguntar: 

-Que li hauran de tallar el cap? 

-Calla nena, quines coses de dir! – va exclamar la Roser. 

Cada cop estava més atabalat, tot ho veia confús... Aleshores vaig veure que 

venien a ajudar-me els déus de l’Olimp. S’acostaven a mi vestits amb túniques 

blanques i coronats de llorer. Oh, els déus s’han dignat a ajudar-me!, vaig pensar. 

Amb l’esglai no m’havia adonat que eren uns déus molt peculiars, el Pere i 

l’Esther, els dos monitors que s’havien disfressat per la festa. I quina festa 

improvisada que teníem muntada allà. 

Però aquells déus no eren gaire influents perquè tampoc no em van poder 

alliberar. 

-De moment el que podem fer és despenjar el gronxador. Després ja veurem com 

li traiem tota aquesta ferralla – va proposar la meva mestra. 

Jo ja em veia tornant a casa amb el gronxador al voltant del coll. Quina fila faria 

baixant de l’autocar amb aquell collar tan discret. Què dirien el pares? I si em 

venia a esperar l’àvia? No em vull imaginar l’escena que organitzaria. 

Però no va passar res d’això. Algú va dir que es necessitaven eines per alliberar-

me. 

Amb tot ja eren gairebé les onze i a la casa només hi quedava la cuinera que, per 

cert, estava a punt de marxar. El seu marit l’havia vingut a buscar amb el cotxe i ja 

començaven a tirar avall. 

Aleshores el Pere, es va arromangar les faldilles de la túnica divina i es va posar a 

córrer a grans gambades, perdent els llorers, fins que va encalçar el cotxe. 

Després tot va ser molt fàcil. Amb una clau anglesa del cotxe mateix, van descollar 

el gronxador i amb unes alicates van torçar les peces metàl·liques a fi i efecte 

d’eixamplar el forat on tenia el cap encallat. En sentir-me lliure vaig caure a terra, 



les cames no m’aguantaven. 

La deessa Esther, prescindint de tota compostura i oblidant-se del paper que havia 

de representar, es va asseure al meu costat dient-me coses per animar-me. 

-Tranquil, que ja ha passat tot, s’ha acabat l’empresonament. Has estat molt 

valent, no has defallit gens ni mica – va callar un moment i va fer una ganyota 

estranya mentre  es posava la mà a sota del cul – Ai, què és això que se’m clava? 

Mira, un cargol i una femella del gronxador. 

Aleshores es va posar dreta, davant meu i fent una gran reverència, entre còmica i 

seriosa, em va lliurar amb gran cerimònia el cargol i la femella, tot dient-me amb 

veu solemne: 

-És el millor trofeu per al millor lluitador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Un retall de diari 

 

 

Cada vegada que em cau a les mans aquest retall de diari, m’entra una 

esgarrifança que em recorre tot el cos. Voldria desfer-me’n, però tampoc no 

serviria de res, perquè molt sovint, tot i no tenir el tros de diari al davant, em vénen 

a la memòria les paraules desesperades i insistents del meu amic Lluís: 

-És mort, és mort! – repetia constantment. 

Estava aclaparat, abatut, i parlava com un autòmat, obsessionat amb el mateix 

pensament que el tenia presoner. No s’adonava de res, no escoltava ningú, tenia 

la mirada perduda. No es volia fer conscient d’aquella realitat tan crua, no la volia 

admetre. 

Quan vaig arribar a casa seva i el vaig trobar d’aquella manera, el cor se’m va 

encongir,  em va agafar una tremolor de cames i un defalliment que no es pot 

explicar. Ell, en veure’m, va reaccionar i dirigint-se cap a mi, se’m va abraçar 

sanglotant i plorant. Se’l veia tan desesperat que jo em sentia incapaç de consolar-

lo. Tantes coses com havíem passat junts i sempre ens havíem fet costat, però 

ara, pobre de mi, què podia dir-li? Com podia apaivagar aquella pena tan profunda 

que li produïa la mort del seu germà? 

Recordo aquell dia com un dels més tristos de la meva vida. Era un matí lluminós, 

ple de sol, un sol impertinent i provocador que m’ofenia, plantat enmig del cel 

blavíssim. M’indignava que resplendís amb tanta gosadia, indiferent a la 

desesperança que m’oprimia. Els ulls de l’Artur mai més podrien veure aquell sol. 

Mai més no tornaria a veure la claror del matí. Per a ell s’havien acabat els dies. 

Ara passava a formar part del món de les tenebres. No, no podia ser! Era absurd, 

incomprensible. No ho podia acceptar. 

Precisament ell, que havia lluitat contra el mar furiós i m’havia salvat de les urpes 

de la mort. Jo que l’admirava tant, que el creia invulnerable, invencible. 



I la imatge de l’Artur s’anava convertint en una obsessió. 

Quan vaig sortir al carrer el veia arreu, qualsevol motorista podia ser ell. Em 

semblava sentir la seva veu afable que em cridava de lluny estant. Em topava amb 

la seva cara riallera a cada cantonada... 

I encara faltava passar un mal tràngol: el dia de l’enterrament. Al diari havien 

publicat l’esquela amb lletres grosses. Em va impressionar veure el nom de l’Artur 

imprès en aquell requadre. Vaig retallar el tros de diari per guardar-me’l. M’hauria 

agradat molt més trobar un altre tipus d’escrit, un article on el seu nom figurés al 

costat dels grans corredors de motos. Podia haver estat així. Nosaltres el vèiem 

com un ídol,  tenia un domini extraordinari de la moto. 

Vaig voler anar a l’església a fer costat al meu amic. A casa nostra no hi estem 

gaire acostumats a anar-hi. Encara no he entès ben bé si som agnòstics o 

simplement no practicant. La qüestió és que la religió mai no ens ha fet nosa, però 

tampoc no ens ha tret el son. 

La família del Lluís sí que n’és, de religiosa. Segurament per això, la pobra mare 

del meu amic només feia que demanar a Déu que li donés forces per suportar 

aquell dolor. 

Vaig entrar a l’església. Era plena de gom a gom. Se sentia un xiuxiueig continu, 

molts sanglots i plors mal continguts. El sacerdot va llegir unes lectures i va parlar 

de forma emocionada, perquè coneixia molt l’Artur, el seu sermó venia a ser com 

un bàlsam que mitiga el dolor d’una ferida oberta. Això ho vaig deduir més pel to 

de veu  que no pas pel contingut, perquè en realitat no l’entenia gaire, ni 

m’esforçava a escoltar-lo. 

Veia el Lluís tan ensorrat que només feia que pensar en com ho podia fer per 

treure’l d’aquell pou d’angoixa i tristesa. 

Per no trobar-me amb el seu rostre trasbalsat vaig mirar a terra. Hi vaig veure 

unes minúscules muntanyetes de serradures. La curiositat em va fer buscar 

l’origen d’aquells residus. Vaig apujar la vista lentament, resseguint el respatller 

del banc de davant. Ho vaig trobar de seguida, el banc estava ben corcat. Hi havia 

uns foradets petits de color mantega que ressaltaven a la fusta fosca, eixuta i 

clivellada. Hi vaig passar el dit amb un gest lent i mecànic i va acabar de caure el 



polsim que voltava cada un d’aquells orificis. A dins hi devia haver tot de corcs fent 

la seva feina. Els corcs destrueixen la fusta lentament, vaig pensar. Quan de 

temps passarà abans no es destrueixi aquest banc tan tronat? Amb un parell de 

cops de destral es convertiria en un munt d’estelles. La destrucció seria ràpida i 

definitiva. Destrucció, destrucció! Com aquell malaurat accident a la carretera que 

s’havia emportat l’Artur. 

Els pares del Lluís, no van deixar que el seu fill anés al cementiri, ell mateix ho 

havia demanat, no es veia amb cor d’aguantar el comiat final i definitiu. 

-Lluís, ves cap a casa – va dir la mare tot abraçant el seu fill -, ja està, ja s’ha 

acabat, ara ja no hi pots fer res. Ves amb el Joan. 

I dirigint-se a mi va afegir: 

-Li faràs companyia fins que tornem, oi Joan? 

-Sí, és clar, per descomptat – vaig contestar commogut per la confiança que els 

seus pares havien dipositat en mi. 

-Anàvem caminat lentament, l’un al costat de l’altre, en silenci. Em va tornar a 

envair aquella preocupació que feia una estona m’havia trasbalsat a l’església. 

Què puc dir-li? Com el puc ajudar? El meu cap barrinava a tota velocitat. Què es 

deia en aquelles circumstàncies? Recordava frases de condol, d’aquelles tan 

repetides, que sonen buides, que no reflecteixen cap sentiment, i no em servien 

per dir res del que jo volia expressar. 

Un cop a casa, vam anar a la seva habitació i ens vam asseure damunt del llit. El 

Lluís es va situar en un angle a tocar de la paret, es va arraulir en aquell racó i 

amb els braços s’agafava les cames flexionades. 

-Vols que parlem? – vaig preguntar tímidament. 

Ell va arronsar les espatlles. Després d’un llarg silenci va dir: 

-Ara m’hauré d’acostumar a viure sense l’Artur, és tan fort! És molt dur, Joan, molt 

dur. No t’ho imagines... Podria pensar que és de viatge, ell sempre parlava de fer 

la volta al món, o que se n’ha anat a viure a l’estranger, o que.., no ho sé, 

qualsevol separació temporal. Però aquesta és definitiva. Entens què vol dir això? 

Jo no deia res, només l’escoltava, escoltava amb tots els cinc sentits, em volia fer 

receptor de la seva angoixa. 



Al cap d’un moment va continuar: 

-Saps que havia fet donació dels seus òrgans? No trobes que això pot servir una 

mica de compensació? 

No se m’havia acudit mai de pensar-ho. Però aleshores vaig trobar que era un 

gest magnífic. 

Després d’una pausa breu, però densa, el Lluís va començar a enumerar els 

motius pels quals se sentia compensat. 

-Potser a partir d’ara algú es podrà desconnectar de la màquina de diàlisi, gràcies 

al seu ronyó. O qui sap si algun malalt desnonat tornarà a tenir il·lusió per la vida 

després que li hagin trasplantat el seu fetge, o el cor. I és possible que uns ulls 

vegin la llum amb la còrnia de l’Artur. És com si li allarguessin l’existència... Però, 

on trobaré la cara del meu germà amb la rialla sempre a punt, els braços forts i les 

mans fermes que m’aguantaven quan aprenia a anar amb bicicleta, que 

m’ajudaven a fer tombarelles..? 

On han anat a parar els projectes que tenia, les seves il·lusions, aquelles ganes de 

viure? El seu cos està immòbil, fred... i tan sol... 

Es tornava a desmuntar. Estava aclaparat, ensorrat. Aleshores em vaig adonar 

que és molt important creure en un més enllà. No podia quedar-se amb la idea que 

la mort era un final, un trencament definitiu, perquè això sí que no té cap mena de 

consol. 

Vaig desviar el seu esguard perquè se m’entelaven els ulls. Mirava distretament 

l’habitació, els mobles, els prestatges, l’escriptori... I de sobte vaig veure allí 

damunt un llibre molt conegut perquè l’estàvem treballant a l’escola. El vaig agafar 

i, amb un gest maquinal, em vaig posar a fullejar-lo. Els dits van anar passant 

pàgines fins que es van aturar en un punt. Allà hi havia escrites les paraules de 

comiat que el Petit Príncep deia al pilot. El raonament d’aquell personatge menut 

era ben senzill i lògic. Inconscientment em vaig posar a llegir en veu alta: 

-Has fet mal fet. Et faré llàstima. Semblarà que estigui mort i no serà cert... Tu ja 

ho comprens. És massa lluny. No me’l puc emportar pas aquest cos. Pesa 

massa... Serà com una vella escorça abandonada. Les escorces velles no 

entristeixen ningú... 



El Lluís va alçar la mirada en un gest interrogatiu. Aleshores em van sortir, no sé 

com, però em van sortir les paraules que estava buscant desesperadament per tal 

de consolar el meu amic. Encara amb el llibre a les mans li vaig dir: 

-El cos és com una trampa, és una presó. Ell s’ha alliberat d’aquesta presó, no ens 

hem d’entristir per ell, sinó per nosaltres, que ja no el tindrem al nostre costat. Tu 

ja saps que l’Artur era per mi com un germà, el germà gran que no tinc. No és que 

vulgui comparar la meva pena amb la teva, ni de bon tros, l’únic que intento dir-te 

és que et faré costat ara i sempre. Intentaré distreure’t de la teva pena. Però si 

vols, el recordarem junts, l’enyorarem junts, el plorarem junts... 

El Luís em va mirar amb ulls agraïts, els llavis li tremolaven, semblava que volia dir 

alguna cosa però no va articular cap paraula. No calia. 

Han passat dos anys. L’amistat que m’uneix al Lluís és encara més forta, és més 

que una simple amistat. Aquells dies angoixants que vam compartir ens van 

enfortir mútuament i, tots dos, des d’aleshores valorem la vida i la mort d’una 

manera més serena, més madura. 

És ben cert que les persones madurem a cops. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El mirall retrovisor 

 

 

 

El mecànic ens va dir que no es podia aprofitar el mirall retrovisor, que se n’havia 

de posar un altre de nou, que aquell ja el podíem llençar. Però me’l vaig guardar. 

Deu ser per això que tinc fama de drapaire, perquè moltes de les coses que 

entaforo a l’armari haurien d’anar a la deixalleria. Són deixalles per als altres, per a 

mi no. Cada un dels objectes que guardo el considero un testimoni palpable, un 

trosset dels meus records. La clau per arribar fins a un racó del cervell, que sovint 

està endormiscat. 

Quan em ve a la memòria aquell episodi del cotxe, penso en un personatge molt 

singular que també hi va intervenir, i d’una manera molt activa: el Jack. 

Ens va costar molt de convèncer el pare perquè ens el deixés tenir. 

-De cap manera! 

-Però pare, si només és per uns dies. 

-He dit que no i no penso canviar d’opinió. 

-És que es tracta de fer u favor a l’Enric i als seus pares. 

-Ja els conec aquesta mena de favors, només porten que problemes, l’un darrere 

l’altre. I per què hem de ser precisament nosaltres? Segur que trobaran algú altre 

que ho farà amb molt de gust. 

-Pare, sisplau... Nosaltres ja ho faríem amb molt de gust. 

-Mira, passo perquè ompliu la casa d’animalons, l’hàmster, el periquito, les 

tortugues, els peixos, els capgrossos. Fins aquí és tolerable, tot i que és la vostra 

mare la que finalment en té cura, molta il·lusió i molt poca responsabilitat. Però no 

penso ficar-me un gos a dins de casa. No veus que aquest animal està acostumat 

a córrer per la terrassa?, i aquí, per on vols que corri? Semblaria un lleó engabiat 

amunt i avall del balcó, perquè a dintre no l’hi vull. A més, tenim tan mala sort que 



segur que se’ns posaria malalt. Només em faltaria haver de córrer pel.., pel... Com 

es diu, aquest gos? 

-Jack. Es diu Jack – va contestar pacientment la Mireia. 

Estava ben decebut. La mare havia estat més fàcil de convèncer. Ella no hi tenia 

cap inconvenient, sempre que el pare ho consentís, és clar, i que ens n’ocupéssim 

nosaltres, del gos. Ella prou feina tenia amb l’Oriol que, des que havia començat a 

caminar, era com una mena de terratrèmol ambulant. No sabia com persuadir el 

pare perquè ens deixés  quedar el gos de l’ Enric durant dues setmanes, el temps 

que duraria el viatge que havia de fer tota la família. I  és que era un gos tan 

juganer i tan alegre, que ens ho passaríem d’allò més bé amb ell. Una mica gros si 

que era, però no ens faria nosa ja que era dòcil i obedient, ens seguia sempre i 

feia tot el que li manàvem, estava molt ben ensinistrat. 

-No tens gens de traça – em va dir la Mireia – no diguis res més i deixa’m el pare 

per a mi. Veuràs com jo li faig dir que sí. 

-M’estranya, a tu també t’engegarà – vaig dir desdenyós. 

Però en el fons desitjava equivocar-me, perquè podia més la il·lusió pel Jack que 

no pas el meu orgull ferit. 

I efectivament, anava errat. No sé pas què li va dir ni què li va prometre, la Mireia  

al pare, però al cap d’un quart d’hora, ja teníem el consentiment per tenir el gos a 

casa durant uns dies. 

-Com t’ho has fet? – vaig preguntar a la Mireia tot intrigat. 

-Ah, noi, si t’ho explico en sabràs tant com jo.. La meva tàctica és secreta. 

Aquell dia em vaig adonar que les dones aconsegueixen sempre el que volen. 

Tenen unes armes tan subtils que ensarronen el més pintat. I si, a més a més, 

tenen un caràcter tan decidit com el de la Mireia, encara són més perilloses. Pobre 

del noi que se n’enamori. El farà ballar dalt d’un punxó. 

El cas és que l’endemà ja teníem el Jack a casa. La seva estada amb nosaltres va 

coincidir amb uns dies molt moguts, plens d’incidents i d’esglais. I dic coincidir 

perquè ell no va ser el culpable del que va passar, com tampoc ho havia estat 

temps enrere en l’afer del lloro, simplement s’hi va trobar implicat, com tots 

nosaltres. 



El principal protagonista va ser el cotxe. Feia poc que ens l’havíem canviat i el 

pare estava d’allò més satisfet amb el nou model, ple de botons, llumetes i 

comandaments automàtics. Les meves germanes i jo prou que hi volíem posar els 

dits i experimentar, però ell, gesticulant amb braços i mans, ens deia: 

-No el toquéssiu pas! Seríeu capaços de fer-me’l malbé en quatre dies. I aquest 

cotxe ha de durar molts anys. 

Li agradava de portar-lo ben net i lluent, per això cada dos per tres el duia a rentar. 

I aquell dia, just després de recollir el Jack, el pare va proposar d’anar al túnel de 

rentatge perquè la nit abans havia plogut fang i el cotxe estava fet un fàstic. 

La Mireia, la Laia i jo, que en aquell moment anàvem al cotxe, vam acollir la idea 

amb entusiasme. Sempre m’ha agradat ficar-me allà dintre  i veure com infinitat de 

dutxes llancen amb força l’aigua sabonosa, I com aquells enormes raspalls es van 

acostant mentre giren ràpidament i t’envolten per dalt, per davant, pels costats... 

Prou que ho sé que no m’han de tocar, però instintivament m’encongeixo, ajupo el 

cap i tanco els ulls, amb un moviment reflex. 

En aquella ocasió encara s’hi afegia un altre al·licient; veure la reacció del Jack 

dins del túnel. I prou que la vam veure. 

En arribar, per sort, no hi havia ningú. Ens van atendre de seguida. El pare va 

pagar, va situar el cotxe a l’entrada del túnel i va treure el contacte. 

Aleshores el Jack es va posar a bordar com un boig i, des del darrere 

s’abalançava cap al pare que, tot empipat va dir: 

-Ja hi som! Agafeu aquesta bestiota i feu-la callar, sinó ho faré jo amb una 

plantofada. 

La Mireia el va agafar pel collar i el va estirar per fer-lo seure, però el gos estava 

d’allò més intranquil. Pressentia el que estava a punt de passar. Al cap de dos 

segons una pluja d’aigua i detergent ens va colpir fortament a la cara i ens va 

inundar. Ningú no sabia què estava succeint. No podíem reaccionar davant 

d’aquella ruixada intensa que ens mullava i ens començava a regalimar per tot el 

cos. 

-La finestra, la finestra! – va cridar a la fi la Laia – Pare, la teva finestra és oberta! 

El pare buscava la maneta desesperadament, com si es tractés del cotxe que 



teníem abans. 

-On és la maleïda maneta?! 

Els raspalls començaven a fregar-li el cap amb eficiència. 

-El botó, el botó! – s’esgargamellava la Mireia – Aquest vidre s’apuja amb el botó! 

El pare atabalat, premia el botó amb força però no funcionava, no hi havia 

contacte. En adonar-se’n, va girar la clau i immediatament es va sentir l’empleat 

que deia: 

-El contacte! Tregui en contacte! Ha de deixar el motor parat! 

-Ja ho sé, home, ja ho sé! Però què vol? Que haguem de sortir nedant? – va 

respondre el pare enfurismat. 

I a continuació, mentre apujava el vidre va deixar anar una sèrie de renecs entre 

dents, que ens van esporuguir a tots. 

Però després, en sortit del túnel de rentatge, ens vam començar a mirar l’un a 

l’altre i, veient l’aspecte tan llastimós que oferíem, amb la roba xopa i els cabells 

enganxats a la cara, ens van venir unes ganes de riure que ens van durar fins que 

vam arribar a casa. 

El Jack no entenia res però, en sentir les rialles, es va afegir a la gresca saltant al 

voltant nostre. La mare se’l va mirar entre divertida i compassiva, i li va passar la 

mà pel llom mentre deia: 

-Pobre Jack! Has començat l’estada a casa nostra amb mal peu – dirigint-se al 

meu germà va afegir - Fixa’t Oriol, com n’està, de xop. 

L’Oriol ‘hi va acostar per tocar-lo, no li feien gens de por els gossos, però es va 

quedar d’allò més parat en rebre una bona ruixada. I és que el Jack, per donar-nos 

a entendre que, malgrat tot, estava content de ser a casa nostra, es va espolsar 

enèrgicament i va esquitxar de valent tothom qui tenia al voltant. 

El diumenge següent vam agafar el cotxe per a fer una petita excursió a la 

muntanya, per esbravar-nos, com deia el pare. El Jack va entrar al vehicle una 

mica recelós, ensumant per tot arreu, però quan ho va veure tot eixut, es va 

instal·lar al darrere, sense més comunicat que un petit ronc d’aprovació. 

Després d’uns quilòmetres de carretera, vam agafar una pista forestal. En arribar a 

un punt del camí, la mare va exclamar: 



-Atura’t Jordi! He vist orenga i farigola en aquell marge i en vull agafar. Sempre 

m’agrada de tenir-ne a la cuina i ara ja se m’havien acabat les existències. 

El pare va parar el cotxe a la vora del camí i ens va dir: 

-Va, doncs, aprofiteu i sortiu una estona per estirar les cames. El primer a saltar 

del cotxe va ser el Jack. Havia de satisfer una necessitat molt urgent i allà havia 

vist uns arbres molt adients. Després vam anar sortint tots, menys l’Oriol i la Mireia 

que es van quedar a dintre recollint uns caramels que s’havien escampat pel cotxe 

en trencar-se la bossa on els duien. 

Tot d’un plegat el Jack es va posar a bordar furiosament, molt més fort que el dia 

del túnel de rentatge. 

-Què passa ara? Caram, com n’arriba a ser d’escandalós, aquest gos! – deia el 

pare. 

-Però què li feu? Per què crida d’aquesta manera? – preguntava la mare, sense 

deixar de collir herbes aromàtiques. 

De seguida me’n vaig adonar, ens estava avisant d’un perill imminent, d’una 

desgràcia que era a punt d’esdevenir. El cotxe, no sé pas com ni per què, s’havia 

desfrenat i, com que el camí feia pendent, anava baixant, primer lentament, però 

de mica en mica, començava a agafar velocitat. 

Els pares eren massa lluny per a poder-hi  fer res, no hi eren a temps d’arribar fins 

al cotxe. Jo era el que em trobava més a prop. Va ser cosa de segons. Vair córrer 

darrere del cotxe i vaig aconseguir de posar-me al costat de la porta del conductor, 

que era oberta. Em penava que podria fer com a les pel·lícules i saltar a l’interior 

del vehicle amb tota facilitat i frenar-lo. Però res, això només passa al cinema. El 

Jack sí que va aconseguir entrar dins del cotxe. Ell entenia que era això el que 

havia de fer, però un cop a dins, no havíem solucionat res. El cotxe continuava la 

seva cursa desenfrenada. 

Aleshores vaig veure la cara d’esglai de la Mireia. L’Oriol era inconscient del que 

passava, encara reia i tot, es pensava que allò era un joc. 

-Què faig? – cridava la meva germana esverada.  

Havíem de decidir alguna cosa ràpidament, jo no podia seguir aquell ritme, com 

més velocitat agafava el cotxe, menys corria jo, estava perdent l’alè, em veia 



incapaç d’encalçar-lo, m’era impossible aturar-lo. Ho havia de fer la Mireia des de 

dins. I vaig cridar: 

-Agafa el volant i gira’l cap a la dreta, has de sortir del camí! 

La Mireia que era al darrere, va haver de fer una cabriola per situar-se al seient del 

conductor. Dreta, perquè sinó els braços no li arribaven, va agafar el volant amb 

força. Intentava de moure’l però semblava encallat, no responia als moviments 

desesperats de la meva germana. Mentre corria darrere el cotxe em passaven pel 

cap tot de coses esgarrifoses. A la fi, la Mireia va aconseguir girar el volant, el 

cotxe es va desviar cap al marge i va anar en direcció al bosc. Corria a 

batzegades i feia uns bots molt espectaculars, però almenys havia alentit la marxa. 

Els arbustos i les branques que hi havia per terra, el frenaven. 

La roda del davant va topar amb uns pedrots, el cotxe va fer un gir i va anar a 

xocar contra un arbre. A la fi, va quedar definitivament parat. Quan el vaig veure 

aturat, em vaig deixar caure a terra rendit per l’esforç i per la tensió. Les cames em 

feien figa. 

Els pares van arribar al lloc blancs com el paper. Afortunadament ningú no havia 

pres mal. La mare, mig plorosa va agafar a coll l’Oriol, que estava d’allò més feliç, 

ignorant el perill que havia passat. El pare va abraçar la Mireia i li va dir amb veu 

entrebancada: 

-Has estat molt valenta. 

Després, girant-se cap a mi va afegir: 

-I tu també, Joan, has sabut fer-li costat i donar-li confiança. 

El Jack només feia que llepar-nos la cara i les mans a tots plegats. 

De la patacada, el cotxe va quedar una mica abonyegat del davant i d’un costat. 

Un dels miralls retrovisors havia saltat. El vaig recollir d’entre els matolls.  

Al cap d’un dies van venir a buscar el Jack. Tots ens vam entristir força, fins i tot el 

pare. Qui ho havia de dir! 

 

 

 

 



 

 

Un guant de llana 

 

 

 

L’Alba no ap que tinc un guant seu. Li ho hauria de dir. Però aleshores també li 

hauria d’explicar com va ser que em vaig apropiar d’aquest guant de llana tan 

dolça com la seva pell. 

Només fa uns mesos i sembla que hagi passat molt de temps. I és que em van 

succeir tantes coses... 

El dia que la vaig conèixer vaig experimentar una sensació raríssima, que mai 

abans no havia notat. Era com un formigueig per tot el cos, un calfred que em 

recorria l’espinada de dalt a baix, un atabalament i alhora un relaxament de tots 

els sentits. El cor se’m va disparar de tal manera que em semblava que tothom 

l’havia de sentir. Però ni sabia encara què volien dir tots aquells trastorns. 

Va ser aquest hivern passat, quan començàvem les vacances de Nadal. L’Enric 

em va dir que havia arribat una cosina seva que viu a Perpinyà, i que s‘estaria a 

Barcelona uns quants dies. 

-Haurem d’acompanyar-la i portar-la a algun lloc – va dir el meu amic en un to 

resignat.  

Jo també em vaig sentir una mica contrariat. Estàvem acostumats a fer la nostra i 

ens molestava la idea que algú ens esguerrés els plans. 

Però només conèixer-la em vaig adonar que, per a mi, no seria cap sacrifici, ni de 

bon tros, perquè de seguida me’n vaig enamorar com un ximple. Ara ho sé, que 

era enamorament, però en un principi no n’era conscient. I es veu que vaig fer tots 

els papers de l’auca, des del més ridícul, fins al més sentimental. D’una banda 

volia que es fixés en mi, i de l’altra, en fugia, només per la por de sentir-me 

avergonyit, humiliat, menyspreat. 

El dia que vam anar a l’Skating, a patinar sobre gel, em faltaven ulls per mirar-la. 

Recolzat a la barana, anava observant tots els seus moviments; lliscava amb una 



suavitat extraordinària. El seu cosset menut i lleuger semblava volar. La cabellera 

llarga i llisa dansava per damunt de les espatlles, ara li tapava mitja cara, ara li 

anava enrere, deixant veure aquells ulls de color de mel que em tenien embadalit. 

-Joan, què fas aquí plantat com un estaquirot? Que fas oposicions per a estàtua 

de gel, o què? – em va preguntar burleta l’Enric – Vinga, que hem vingut a patinar i 

no a fer vida contemplativa. 

Vaig entrar a la pista i vaig començar a donar voltes, fent per maneres d’acostar-

me a l’Alba. En aquell precís moment, ella va topar amb no sé qui i va caure. Vaig 

córrer fins on era i li vaig allargar la mà. L’Alba em va agafar amb fermesa i es va 

alçar. Em va mirar un instant brevíssim, tenia les galtes enceses, no sé si era de 

l’esforç físic o de la rialla continguda que se li dibuixava a la cara. Es mofava de 

mi? Em va dir un “gràcies” gairebé inintel·ligible i va fugir com una sageta. 

Malgrat la fredor de la pista, jo havia notat una escalforeta suau a través dels seus 

guants de llana. Potser no li era tan indiferent com em pensava. Em vaig indignar 

amb mi mateix per la falta de decisió que havia demostrat. Havia deixat escapar 

una ocasió única. L’havia tingut tan a prop! Per què no havia sigut capaç de 

retenir-la més estona? M’hauria agradat tant patinar al seu costat, tots dos junts, 

agafats de la mà. 

Però no, amb tota la meva ràbia vaig comprovar que se n’anava amb el Lluís, i li 

agafava la mà, i reien, i parlaven mentre lliscaven feliçment. Potser es reien de mi, 

segur que es reien de mi. 

Quan anàvem a tornar els patins, a l’Alba li va caure un guant a terra sense que 

ella se n’adonés. El vaig collir i l’hi anava a donar, però instintivament me’l vaig 

ficar a la butxaca. 

-No trobo l’altre guant. On deu ser? – deia l’Alba mentre buscava per tot arreu. 

-És igual. Va espavileu, que hem de marxar – va contestar l’Enric amb presses. 

-Però és que no en tinc d’altres, i em farà falta – va replicar l’Alba – jo sempre tinc 

fred a les mans. 

L’Enric s‘impacientava: 

-Ja te’n deixaré uns, a casa n’hi ha ple. Vinga que el pare ens ha vingut a buscar i 

té el cotxe mal aparcat. No el podem fer esperar. 



Amb tot això, jo mut i callat, amb la mà dins la butxaca, prement amb força, com si 

tingués por que el guant saltés a fora i em descobrís. 

Em vaig passar una colla de vespres, tancat a la meva habitació, acariciant el 

guant de l’Alba i preguntant-me per què passava de mi. Era com si jo no existís, 

per ella. Què havia fet malament? O, què havia deixat de fer? 

I amb tot, el Lluís anava guanyant terreny. No sé què li veuen les noies al Lluís, 

sempre el volten com les mosques a la mel. I ara semblava que ell i l’Alba 

s’entenien la mar de bé. Sempre que sortíem tots plegats, ella li xiuxiuejava coses 

a l’orella, aleshores tots dos feien mirades furtives cap a mi i dibuixaven unes 

rialletes que em treien de polleguera. Fins i tot la meva germana s’afegia a la 

brometa. L’hauria estampada contra la paret! Que cruels són les dones! 

Davant d’aquesta situació, no podia estar de braços plegats i vaig decidir agafar el 

toro per les banyes. Com que amb l’Alba no m’hi podia pas encarar, perquè 

m’hauria quedat tallat davant d’aquells ull de mel dolços, però traïdors, vaig decidir 

d’abordar el Lluís. 

-Escolta Lluís, tu i jo sempre hem estat bons amics, sempre ens ho hem dit tot, per 

això no puc callar per més temps, t’ho he de dir. 

-Què és el que m’has de dir? – va preguntar el Lluís amb un posat d’innocència, 

que encara m’ho posava més difícil. 

Però no, no em podia arronsar. Tot el que es comença s’ha d’acabar. Vaig aspirar 

profundament per agafar aire i vaig dir d’una tirada: 

-No sé quines són les teves relacions amb l’Alba, ni conec les teves intencions... 

-Ep, ep! Para el carro – em va tallar el meu amic, encara que començava a dubtar 

que en fos, d’amic meu – Què vols dir amb això de relacions? Intencions de què? 

-De què vols que sigui? Vull saber si l’Alba i tu sortiu junts, perquè jo... 

El Lluís es va posar a riure estrepitosament, s’aguantava la panxa amb les dues 

mans, literalment es cargolava. M’era impossible de continuar una conversa 

seriosa. Estava tan indignat que li hauria endinyat un cop de puny als morros. 

Finalment va parlar: 

-Mira noi, aquestes històries de parelletes no estan fetes per a mi. M’agraden 

massa totes les noies, n’hi ha moltes i de molt boniques i cada una té un encant 



especial, una gràcia diferent. M’entens? Com vols que em quedi només amb una? 

Vaja! Ara reulta que em feia perdre un temps preciós de la manera més poca-

solta. El meu agunat va arribar al límit i, no sé com va ser que em vaig trobar 

cridant: 

-Doncs jo me l’estimo, l’Alba! 

-Ja era hora, noi! – va exclamar el Lluís. 

-Però ,què dius? – estava astorat. 

-Què dic? Doncs que fa qui sap els dies que estem esperant aquesta confesió. 

-Per què dius “estem esperant”? Per què parles en plural? Qui és que espera 

aquesta confessió? 

-Tots l’esperem! Noi, sembles cec! Encara no te n’has adonat? Tothom ho sap. 

L’Alba està colada per tu. 

Ara sí que no entenia res. 

-Jo em pensava... és que tu... és que jo... – vaig començar a quequejar – Però tu i 

l’Alba... 

-L’Alba i jo ens hem fet molt bons amics, i això é tot. 

-És que sempre us veig junt, parlant... 

-Parlem de tu, babau! Em faig uns farts d’alabar les teves qualitats - va dir el Lluís 

amb sorna –. Que no veus que l’Alba només té ulls per a tu? 

Jo no me’n sabia avenir i anava argumentant: 

-Però si ni em parla, ni em mira, m’ignora... 

-Que no, tros d’ase! Si que ets dur de closca! El que passa és justament al revés, 

l’Alba es pensava que tu passaves d’ella i no s’atrevia a dir-te res, només em feia 

confessions a mi. 

Em va costar molt de reaccionar. No m’ho podia creure. Quina felicitat! I tot aquest 

embolic passava just dos dies abans que l’Alba se’n tornés a Perpinyà. Quan hi 

penso! Si no m’arribo a decidir, se’n va sense saber que l’estimo. 

-Va, corre, vés a buscar-la, no perdis més temps – em va dir el Lluís -. És allà al 

passeig, asseguda en aquell banc. 

Vaig córrer al seu costat, semblava que m’esperés. En aquell moment els seus ulls 

sí que van ser dolços col la mel, i el seu somriure també. Toa ella resplendia. Va 



ser un moment intens de tendresa, no van caldre les paraules. Ens vam fondre en 

una abraçada i després. Amb suavitat els nostres llavis es van trobar i es van unir 

en un bes càlid. Vaig tornar a sentir aquell formigueig a l’espinada, com el primer 

dia que la vaig veure. Tenia la sensació d’estar damunt d’un núvol, sense res ni 

ningú al nostre voltant, com si fóssim els únics habitants de l’univers. 

-T’estimo – vaig poder dir finalment – T’estimo des del primer dia que et vaig 

veure. 

-Jo també t’estimo. Tenia tanta port que no te n’adonessis! 

Amb una mà la vaig el¡nllaçar per la cintura i amb l’altra li vaig acaronar aquells 

cabells tan sedosos que, fins aleshores, només havia pogut mirar de lluny. Ella va 

posar el cap damunt la meva espatlla. I així vam estar molta estona. La veritat és 

que vam perdre la noció del temps. Allò era el cel o, si més no, s’hi assemblava 

molt. 

Els dos dies següents van ser els més meravellosos de la meva vida. Va ser un 

temps molt curt però molt intens. Tots dos desbordàvem alegria. El món era 

nostre. És extraordinari estimar i sentir-se estimat. 

Ara ja tinc moltes més coses d’ella, per guardar-me, sobretot els seus correus 

electrònics. Però aquest guant el conservaré sempre, em servirà per recordar que 

s’ha de lluitar per allò que es vol. 

D’aquí tres mesos serà Nadal, ella tornarà i aquesta vegada podrem compartir tots 

els dies, totes les hores, tots els moments... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Epíleg 

 

 

 

-Ja som aquí! 

-Ja hem arribat! 

-Som els mateixos de l’any passat! 

Les exclamacions del pare, de la mare i, sobretot, la cantarella de les meves 

germanes, em van fer sortir del meu absorbiment. Quanta estona havia passat? 

Hores, potser? 

En aixecar el cap em vaig adonar que s’havia fet fosc. Amb prou feines entrava 

una mica de llum per la finestra, una claror que venia dels fanals del carrer, perquè 

el cel era ben nere. 

El temps s’havia anat escolant, com els meus pensaments, amb lentitud, amb 

serenor. 

La veueta de l’Oriol, timbrada i prou clara per ser la d’un nen de poc més de dos 

anys, em va acabar d’espavilar. 

-Joan, Joan. On ets? Mira què porto. 

S’havia avançat a la comitiva familiar i caminava a les palpentes. Em buscava per 

tota la casa, pel menjador, per la cuina, pel despatx... Des de la meva habitació 

sentia com s’anava apropant amb els seus passets, primer ràpids i decidits, 

després més lents i indecisos. Instintivament, seguint un impuls, em vaig amagar. 

El volia espantar. 

-Joan..? – deia baixet – Que ets aquí? Joaaan..? 

-Uh, uh, uuuuuh! – vaig sortir udolant de darrere la porta, mentre alçava els braços 

exageradament, com si m’hagués convertit en un espectre gegantí. 

Les ombres i les mitges clarors, que venien del carrer i es projectaven a les parets 

i a terra, encara van fer més fantasmagòrica la meva aparició. 

-Ah! Ah! Mamaaa! – va cridar l’Oriol fent un bot enrere. 



La mare va obrir el llum i el meu germà de seguida es va adonar de l’engany. 

-Dolent, més que dolent! Ja no t’estimo! – em va dir mig plorós, fent morros i 

respirant a sotragades. 

-Apa Joan! Que ja ets gran per fer aquestes ximpleries – em va renyar la mare. 

Però el que ella no sabia era que, precisament ho havia fet perquè em sentia gran. 

Va ser un rampell, com si volgués fer l’última atzagaiada per tancar un cicle de la 

meva vida, un període del qual, aquella tarda, n’havia fet un examen minuciós. 

D’una revolada vaig agafar l’Oriol a coll i el vaig abraçar fortament, mentre li 

parlava amb suavitat: 

-Ei, a veure aquesta cara, valent! No em diràs que t’he espantat. Si tu no en tens 

mai, de por. Tan atrevit com ets! A veure, a veure, què em volies ensenyar? 

És tan fàcil de consolar el meu germà. De seguida va dibuixar un somriure i els 

ullets se li van il·luminar. 

-Mira, m’ho ha comprat el papa – i em va allargar la mà menuda que estrenyia un 

petit envàs, una mena de pot cilíndric. 

-Oh, quin pot més bonic! 

-No és un pot, és per fer bombolles – va fer, donant-se importància. 

-Què dius ara? Bombolles de sabó? – vaig dir fent veure que estava molt sorprès. 

-Sí, veus? Bufes per la rodona i surten bombolles. Però ara no va. Vine. 

L’Oriol em va estirar pel braç i em va conduir fins a la cuina, volia que li tornés a 

omplir el recipient de detergent. 

 Vam tenir bombolles tot el vespre. Era d’allò més feliç. Segurament que, el dia 

que se’n cansi, desarà aquest estri per algun racó i, un bon dia, al cap d’un temps, 

sense més ni més, li vindrà a les mans i recordarà... 

-Joan, tens l’habitació igual que al migdia, aquí no s’hi pot entrar. Què en faràs, de 

tot això? Quin desori! – va dir la mare contrariada, veient tot aquell escampall. 

-No pateixis. Demà al matí ho endreçaré tot i faré neteja, t’ho prometo. 

Aquella tarda de setembre vaig aprendre a reflexionar i a valorar les coses. Em 

vaig adonar que tots aquells records havien anat formant un pòsit dintre meu, com 

un coixí flonjo i suau, però alhora ferm i segur. Era una bona base per dipositar-hi 

futures vivències. 



En aquell moment em vaig considerar una persona afortunada per tot el que tenia 

i, essencialment, per les persones que m’envoltaven. 

A partir d’aleshores vaig encetar una nova etapa de la meva vida, en la qual també 

s’hi anirien entreteixint persones, llocs, vivències, esdeveniments més o menys 

transcendentals... I de tot sempre me’n quedaria alguna penyora: un objecte, un 

bloc de notes, fotografies, un llibre dedicat, el plànol d’una ciutat, les entrades d’un 

concert.., coses que un dia em faran reviure una colla de moments inesborrables, 

irrepetibles. Coses que m’ajudaran a recuperar els records i a tornar a seguir els 

camins de la memòria. 
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