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S’acosta un nou estiu i encara hi sóc. – pensa l’home, 
arrelat a la terra  com el vell roure del camí antic de la 
Rella, cada cop, més erm.
El vell Blai, amb ulls lleganyosos i entelats, observa  els 
nius buits de les orenetes en el llindar dels porticons, i 
els  gessamins  marcits,  i   encara  que  una  mica  sord, 
s’adona  del   brunzit   de  les  abelles  vora  els  matolls 
d’espígols florits. L’escalforeta del sol  a primeres  hores 
del matí, el manté  mig  endormiscat, mig en vetlla... fins 
que al migdia, la veïna li fa un toc per dinar.
Sort en té de l’Adelina, que des que la dona falta no l’ha 
deixat mai de banda. Sempre li té un plat a taula i una 
muda neta, la casa endreçada  i el brancal   polit. I de 
vegades li ofereix  una mica de conversa i tot, a pesar 
del seu posat sorrut i esquerp, perquè de motius  no li’n 
falten...  Ell ja ho sap que és  dona de poques paraules i 
de bon cor, de dir poc i  de fer molt.  - es diu l’home, 
pesarós. 
Alguns  cops pensa,  que  ben  avingudes  que  estaven, 
potser  l’ Adelina li va fer una promesa  a la Carme, la 
seva  dona, abans de morir:   - fer-se càrrec d’ell, d’un 
pobre vell encaparrat i tossut, quan ella  ja no hi fos.  I bé 
que  la  pobra  dona  ho  complia  amb  escreix  tot  això, 
pendent  d’ell a tothora, i a l’aguait de tot.
De vegades també se’n fa creus el Blai, de com fa el cor 
fort, esta dona menuda i  d’aparença fràgil, sobreposant-
se amb dignitat envejable a un passat terrible i dolorós. 
El  marit  també  és  mort.  No  va  poder  suportar  la 
desgràcia, i  ella, com ànima en pena va anar vivint tot 
aquell  calvari  sense una queixa.  Com si  no?  Ella  no 
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podia pregonar als quatre vents que renegava cada dia 
d’aquell malviure... No hi tenia dret!   Llavors va ser, quan 
la Carme li va fer costat  i la va anar assossegant.
Altre cop va sofrir  una bona sotragada l’Adelina, quan 
l’amiga   se’n  va  anar  per  sempre  amb  aquell  pesar 
d’haver de deixar-se l’home, sol i desvalgut.
I què havia de fer ella, sinó que el que havia de fer: tenir-
ne cura dia i nit perquè la Carme no passes ànsia  des d’ 
allà on era. 
- Au, Blai, que no em sens? –  crida la dona de l’altra 
banda del carrer.
Ell, amb prou penes s’incorpora, en sentir-la.   Insegur, fa 
quatre passes, i amb caminar pausat travessa el carrer. 
- Altre cop pesant figues, Blai ? – li  recrimina l’Adelina 
sorneguera.  Au, va, seu a taula que ja tinc el dinar fet – li  
diu mentre li acosta un gotet de vi ranci.
- Quina oloreta que se sent, Adelina, què estàs coent al 
forn? – demana el Blai intrigat amb el got a la mà.
- Que no te’n recordes de quin dia som? – li respon ella, 
sense deixar de traginar amunt i avall...   La coca home, 
la coca de Sant Joan, que  gairebé ja és cuita. 
I  al  Blai  li  vénen  a  la  memòria  ...  i  les  veu  tan  reals 
aquells  nits  de San Joan viscudes d’infant.   -  Aquesta 
flaire  de coca feta en forns de llenya i cuita a poc a poc 
que els feia somniar amb nits clares, fogueres i petards.
 I els ulls se li humitegen quan hi pensa,  quan ho reviu 
altre cop, intensament. 
- Encara tens esma de fer coques, Adelina ? - li pregunta 
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amb un deix de tristesa als ulls acariciant-li  les mans, 
encara  enfarinades. 
- Ves què puc fer? – li contesta ella,  resolta i apartant-li 
la mirada, Que no t’agraden  a tu ?
- I tant que sí Adelina, i tant que sí.
- Així, no se’n parli més!. – sentencià  l’Adelina  amb un 
somriure trist, ple de melangia.
Però l’Adelina cada nit de Sant  Joan,  des de fa no sap 
quants anys, sent una buidor immensa a dintre, amb una 
esgarrifança, que, mica en  mica es va apaivagant... Per 
ser-hi de cop i volta any rera any... sense treva.
Com pot deixar de pensar amb el seu noi, el Miquelet, 
que si visques seria un home dret i fet?. No pot, de cap 
manera! Però  és cert que el pas del temps tot ho cura, i 
si  més  no,  ho  va   posant  en  el  seu  lloc.  I  ella  ara 
s’imagina que el té a prop i  li parla,  i vol creure que ell  
també  l’escolta i li contesta.
 De vegades l’Adelina pensa que no les té totes, i és diu 
que  s’ha  de   comportar,  que  no  pot  ser  bo  viure 
d’aquesta manera. Però no hi pot fer més. I hi torna. No 
se’n sap estar sense la seva companyia, i no fa mal a 
ningú,  -  es  repeteix  un  cop  i  un  altre.  Se  sent  més 
conformada  i  l’ajuda  a  viure.   A  poc  a  poc  s’hi  ha 
acostumat i ja no en pot prescindir. 
“Era la nit més clara i lluminosa que recorda, i  aquella 
lluna  tan  blanca,  que  feia  pressentir  algun  fet 
extraordinari...  –  es  deia  el  Blai,  rememorant  els  fets 
passats feia tants i tants anys. 
De cop i volta els nois van desaparèixer, recorda el Blai 
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com si fos ahir mateix. I la foguera, en mig la plaça va 
anar minvant fins quedar només les cendres.
I mentrestant  la nit, cada cop era més dia. 
Seguint un destí  insospitat  i cruel,  els nois van córrer 
fins la platja petita i solitària on solien anar sovint.  Era 
prop la  desembocadura  del  riu,  vora  la  mar,  plena de 
pedretes  de tots  colors  que titil·laven com espurnes,  i 
closques  buides  de  cargols  emblanquides  pel  sol  i  la 
serena. S’hi capbussaven sense por, en aquelles aigües 
fangoses, plenes de brossa i  matolls, però acostumats 
com  estaven no hi veien cap perill. Nedaven ben endins 
en aquelles aigües tan tèrboles que coneixien  tan bé. 
Però el que va passar aquella nit els va canviar la vida; 
Miquelet, el noi més espavilat de tots i que nedava com 
un peix, es va ofegar en la petita platja.
Uns corrents imprevists se’l van emportar amb violència, 
i  a pesar de tot el seu esforç no se’n va sortir. El van 
trobar molt lluny,  amb els ulls oberts cara la lluna plena, 
d’una blancor esmorteïda que feia  presagiar el pitjor...
Ningú al poble va poder oblidar-la mai una desgràcia tan 
gran, ni una nit de Sant Joan tan trista”.

5


	La nit de Sant Joan

