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“En Tots Sants
Les ànimes dels vius

I les dels morts
Es mesclen i confonen

En el cementeri.”

Pròleg
Esta història me la va contar el meu iaio un parell o dos 
de  vegades.  No  recorde  bé  en  quin  any  va  ser  la 
primera,  però  va  haver  de  ser  sobre  finals  dels  anys 
huitanta.  Recorde perfectament que era el  dia de Tots 
Sants,  ho  guarde  en  la  memòria  perquè  eixe  dia 
acompanye  els  meus  iaios  al  cementeri  en  què 
descansen els seus pares (els meus besiaios),  un lloc 
que fins als huit anys mai havia xafat. Per a mi va ser 
visitar un lloc que transmetia serietat i respecte. Em van 
comptar que a  l'entrada sobre la porta va haver-hi durant 
molts anys una inscripció amb el lema següent:

“Vaig ser el que tu eres
Seràs el que jo sóc.

Fes el bé, no faces el mal
I pararàs bé
En este lloc.”

Com ja he mencionat, tindria jo en aquell  moment huit 
anys, però aquell relat, o almenys la història que narrava, 
va quedar gravat  en la meua memòria per sempre.  El 
meu iaio em va comptar la història en primera persona. 
Segons  ell,  va  ser  ell  mateix  qui  va  acompanyar  el 
Foraster fins al poble; però una vegada passats els anys 
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quelcom em Deia que no era una vivència seua, sinó que 
algú se la va comptar sent ell un xiquet i se li va quedar 
gravada com a mi.  Així  que  la  història  que ell  em va 
comptar va haver de patir algunes modificacions degut 
als  temps que li  va  tocar  viure  i,  per  a  donar-li  major 
veracitat, me la va comptar com si ell  l'haguera viscut. 
Per a donar-li eixos tocs de veracitat, record com de tant 
en tant interrompia la seua narració i es dirigia a la meua 
iaia, que estava junt amb la ximenera netejant uns tords, 
i  li preguntava: “veritat que sí, Pilar?” o “et recordes d'ell, 
Pilar?”.  I  la  meua  iaia  pacientment  assentia  fent-se 
còmplice al seu torn del relat. Encara que pot donar-se el 
cas  que  fóra  una  història  inventada  pel  meu  iaio.  No 
obstant això, anys després, sent jo ja un adolescent, se 
la  vaig  sentir  comptar,  amb  prou  similitud,  a  un  altre 
ancià  del  seu  mateix  poble.  Llavors  em  van  sorgir 
dubtes, se la sentiria comptar este ancià al meu iaio o al 
meu  besiaio  alguna  vegada?  La  coneixeria  per  altres 
mitjans?  Es  tractarà  d'algun  tipus  de  llegenda  popular 
típica de la zona? El cas és que inventada o no, real o 
fictícia, esta història va córrer, temps arrere, de boca en 
boca per  les  cases del  poble,  i  ara  transcorreguts  els 
anys des del meu primer contacte amb la història,  em 
decidisc que novament el meu iaio me el compte i poder 
plasmar-la perquè esta viva ja no sols en la memòria de 
què la coneixen, sinó que puga conèixer-la tot aquell que 
s'interesse per ella.

Relat
“Era la vespra de Tots Sants -va començar el meu iaio-. 
Corria l'any 1908, un parell de mesos abans de la mort 
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del capellà Vell. Va ser un any de molta neu i ja saps, any 
de neus, any de béns.”
“Veníem el meu company Bernardo i jo al poble a passar 
tres o quatre dies amb un permís de la mili  i  com en 
aquell moment no hi havia carretera fins a Cirat, anàvem 
amb tren fins a Caudiel i la resta del camí ho féiem en el 
cotxe de Sant Ferran. Què no saps qual és el cotxe de 
Sant Ferran?, perquè un ratico a peu i un altre caminant. 
A  l'arribar  a  Caudiel  ja  era  negra  nit  i  encara  ens 
esperaven entre cinc o sis llargues hores de camí, quan 
a  l'abaixar  del  tren  se'ns  va  acostar  un  bon  mosso 
quelcom  major  que  nosaltres,  alt,  molt  alt,  moreno, 
espardenyes,  pantaló  negre  de  pana,  camisa  blanca, 
brusa grisa de llaurador i ens va preguntar tímidament:
- Van vostés a Cirat, segons crec? Em va paréixer sentir-
los comentar …
- Perquè sí, bon home, allí ens dirigim.
- Puc anar amb vostès? No conec el camí.
- Per què no? Però el temps amenaça tempestat i vostè 
no va molt preparat que diguem.
- No es preocupen, me les arreglaré.
- A què va, si es pot saber?
- A complir una promesa.
Així  que,  encara  que  quelcom  sorpresos  per  tan 
enigmàtica i concisa resposta, iniciem els tres el camí i 
quan a penes arribem a les primeres costes de la serra 
de Caudiel, van començar a caure els primers flocs de 
neu. No és que fera molt de fred, però així com nosaltres 
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portàvem bótes de militar i anàvem ben abrigats, aquell 
home  portava  els  peus  amb  espardenyes  i  els  dits  a 
l'aire.  L'home  ens  seguia  a  un  metre  de  distància  i 
sempre  en  silenci.  Bernardo  i  jo  ens  miràvem  sense 
saber què dir-li, i a més el vent creixia, la neu era cada 
vegada més copiosa i  les  vessants  de  les  muntanyes 
començaven a blanquejar. “Mal dia hem agafat” -li vam 
dir.  Però el Foraster no ens va contestar, ens va mirar 
resignat i va tornar la mirada al sòl. Va ser al passar per 
la Muntanya Redondo quan el camí se va anar fent cada 
vegada més impracticable, la neu s'anava amuntonant i 
els  límits  a  penes  eren  recognoscibles.  Bernardo  i  jo 
comencem  a  espantar-nos,  a  este  pas  arribaria  un 
moment  que  el  camí  quedaria  totalment  cobert  i  no 
podríem  continuar.  És  veritat  que  disposàvem  d'una 
manta  en  el  bolic,  i  d'aigua  i  d'alguns  aliments,  però 
tampoc  era  com  per  a  passar  la  nit  a  la  intempèrie, 
perquè a més el Foraster podria quedar-se gelat. No ens 
va quedar més remei que desviar-nos un tram del camí i 
refugiar-nos en la Masia de Granen. Allí ens van atendre 
bé,  coneixien  les  nostres  famílies  i  ens  van  donar  de 
sopar.
- Així que tu eres el fill del Vicente i la María? I tu el fill de 
la Bernarda?
-  Sí  senyora,  sí  que  -vam  respondre  a  l'uníson  més 
contents que unes Pasqües.
Com  veus,  -interrompia  el  meu  iaio  molt  dau  a  ficar 
refranys  encara  que  no  vingueren  al  cas-  no  hi  ha 
malament  que  per  ben  no  vinga  i  vages  on  vages, 
coneguts tingues.  Al  Foraster  li  van deixar  a  més dos 
parells de calcetins i una manta. Dormir, dormim en el 
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paller, allí amb la palla passem la nit còmodes i calents.
A l'alba la tempestat havia acabat i els primers rajos de 
sol  rebotaven  en  la  neu  com en  un  espill.  Això  a  les 
primeres llums; perquè després, ja amb suficient força, 
va començar a fondre's la neu fins que a poc a poc se 
van  anar  reconeixent  els  límits  del  camí.  Va  ser  el 
moment de partir. Ens dirigim cap al Portell, passem per 
la Solana i el Corral del Sastre i per fi aconseguim Cirat. 
Era ja el migdia. El poble des de dalt pareixia un enorme 
fardatxo endormiscat,  adaptat de forma camaleònica al 
tossal sobre la qual descansava, el seu cap mirant al riu i 
l'enorme  cua  aconseguint  les  Encreuaments.  En  les 
teulades de les cases encara quedaven restes de la neu 
caiguda la nit anterior, així que el fardatxo pareixia eixit 
d'una  Banyera  esperant  assecar-se  estés  el  sol.  “Tal 
vegada el poble ho anara en el seu dia -vaig pensar-. O 
tal vegada ho siga hui, tal vegada siga hui un fardatxo 
letàrgic”. (Açò va ser un pensament en veu alta que se li 
va escapar al meu iaio).
- Per fi Cirat -li vam dir satisfets al Foraster assenyalant 
el poble.
I  el  Foraster  com tota resposta ens va  mirar  i  ens va 
preguntar  si  allò  que  es  veia  sobre  la  vessant  era  el 
cementeri.
- Sí- li vam respondre quelcom estranyat ant l'imprevist 
de la seua pregunta.
A l'arribar al poble ens acomiadem i com de ben nascuts 
és ser agraïts, ens va agrair amb un forta encaixada el 
que havíem fet per ell i jo ja no ho vaig tornar a veure 
més. La que si va tornar a veure-ho va ser tu iaia.
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- Veritat que sí, Pilar? -preguntava el meu iaio.
- Veritat, Joaquín -responia ella.
Segons diuen va menjar i va sopar en el carrer Baixa, en 
la Taverna de la Dolores, la tia cadirera. Poca gent del 
poble va ser la que va parlar amb ell. Tots ho recorden 
com un home educat, abstret en els seus pensaments i 
parc en paraules, es veu que s'aplicava al peu de la lletra 
això de que en boca tancada no entren mosques o això 
d'home previngut val per dos. Segons pareix, en acabant 
de dinar, es va fer un passeig pel riu, es va assentar a la 
vora i allí va passar la vesprada veient discórrer l'aigua.
Eixe  dia  de  Tots  Sants  tenia  la  teua  iaia  el  costum 
d'ajuntar-se amb altres amigues en el llindar de sa casa, 
o  en  l'entrada  si  feia  fred,  per  a  comptar  històries  de 
morts i de vius, d'ànimes que apareixen i desapareixen, 
de  secrets  i  de  crims  inconfessables  o  d'irresoluts 
misteris. Era una tradició d'aquells temps que ja es va 
perdent. Després eixa nit no dormia cap d'elles, però ací 
seguien  com  cada  any  comptant  les  mateixes  o 
paregudes històries.
-  Et  recordes,  Pilar,  de  la  història  d'aquell  tractant  de 
bestiar?
-  Em recorde,  Joaquín.  -Responia  la  meua iaia  sense 
deixar per un instant la faena que l'ocupava.
I el meu iaio ni curt ni peresós abandonava per un instant 
la  història  del  Foraster  i  passava  a  línia  seguida  a 
comptar-me la del tractant.
Era un tipus quelcom fanfarró,  s'allotjava en la posada 
dels Fortea i  aquella nit  de Tots Sants li  va donar per 
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apostar-se  amb  els  mossos  del  poble  que  era  capaç 
d'anar  al  cementeri,  i  quan  el  rellotge  del  campanar 
tocara les dotze, entraria i cridaria al crit de hi ha algú 
ací?,  esperaria  un  estona  la  resposta  i  si  ningú  li 
contestava es tornaria tan tranquil·lament. Pensat i  fet. 
Es va apostar tres reals amb un parell  de mossos del 
poble i a les dotze menys quart, de la nit, es va dirigir al 
cementeri. Ja no ho vam veure veure més. Almenys ja no 
ho  vam tornar  a  veure  viu.  Quan  al  matí  següent  els 
mossos es van acostar al cementeri, ho van veure veure 
enganxat a una branca de la garrofera que hi havia junt 
amb la porta, mort i  amb el rostre desencaixat, com si 
s'haguera mort d'un esglai. Segons va explicar el metge, 
el pobre home va morir d'un infart. La seua explicació era 
prou raonable. Segons pareix va complir el que s'havia 
apostat, però com era nit fosca, a l'eixir del cementeri es 
va  enganxar  el  seu  jaqueta  amb  la  branca  de  la 
garrofera, ell es pensaria que ho agafaven els morts i de 
l'esglai  es  va  morir.  Així  de  simple.  Encara  que altres 
diuen que van ser els mateixos morts els que indignats li 
van respondre que sí, que sí que hi havia, i molts més 
dels  que  ell  s'imaginava,  i  que  a  l'eixir  aterrit  es  va 
enganxar i li va donar l'infart. El tire és que va guanyar 
l'aposta i quan ho van soterrar, els mossos li van deixar 
en la seua tomba els tres reals que els havia guanyat. 
Això sí, un parell de dies després, amb el beneplàcit del 
capellà Vell, van arrancar la garrofera d'arrel, no fóra el 
cas que pesara sobre ell alguna maledicció.
-  I  la  d'aquell  que,  de  xic,  va  ser  amb  el  cabàs,  et 
recordes, Pilar?
- I tant que em recorde, Joaquín, com que des d'aquell 
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dia no va tornar a xafar un cementeri  en la seua vida 
-responia la meua iaia.
I  el  meu  iaio,  davant  del  meu  gest  de  sorpresa  i 
desesperació, l'enganxava amb la història del xicot. No 
recorde si va fer el mateix les dos o tres vegades que em 
va comptar la història; jo juraria que sí, encara que igual 
només me les va comptar la primera vegada i jo em vaig 
quedar amb eixa cantinela.
Aquell  xicot rondaria els tretze o catorze anys.  Açò va 
ocórrer  en  el  Cementeri  Vell,  segons  diuen  fa  ja  dos 
segles. Li les donava de valent i igual que el tractant de 
bestiar,  es  va  apostar  que  era  capaç  d'anar-se'n  al 
cementeri i portar un cabàs d'herba. I això que a l'herba 
del cementeri se li atribuïen efectes malèfics, perquè es 
Deia que el que l'arrancava es portava darrere de de si 
l'esperit  dels  morts.  I  precisament  en  eixa  nit  de  Tots 
Sants, que a més de ser una heretgia, resultava tota una 
temeritat. Els seus amics van intentar fer-li desistir de tan 
absurda aposta, però ell no es va espantar, no; ni curt ni 
peresós va agafar  el  cabàs i  es va anar al  cementeri. 
Com la tanca que ho rodejava era prou alta, va haver de 
llançar  primer  el  cabàs  per  a  tindre  les  mans  lliures  i 
poder  escalar-la.  I  així  ho  va  fer,  però  quan  es  va 
disposar a pujar, algú se'l va tornar. Intrèpid com era, ho 
va tornar a tirar  i  de nou va aparéixer per l'aire fins a 
caure als seus peus. I així una vegada i una altra. I per 
lluny que ho tirava, sempre tornava al lloc on es trobava. 
Fins  que  des  del  fons  del  cementeri  va  sorgir  una 
cavernosa i potent veu que entretallada li va cridar: “ni en 
esta sacrosanta nit deixaràs en pau als morts!” No veges 
com va reaccionar el xicot, va eixir espantat i corrent com 
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a ànima que porta el  diable.  I  com diu la teua iaia es 
compte que mai més va tornar a xafar un cementeri, fins 
al  dia que va morir,  ja de vell,  i  ho van soterrar.  Però 
segur que eixe dia no va ser per la seua iniciativa pròpia 
-concloïa el meu iaio en to sorneguer.
Però tornem a la nostra història -continuava per fi el meu 
iaio-.  Aquella  vesprada de Tots Sants va començar de 
nou a nevar i  la teua iaia i  les seues amigues es van 
reunir en l'entrada de sa casa; i en eixes estaven quan el 
Foraster,  al  passar  per  allí,  els  va  preguntar  molt 
cortesament si portava bon camí per a anar al cementeri. 
La teua iaia li va indicar el camí amb més precisió, i en 
això va quedar tot. Ho estranye va ocórrer després. Des 
d'eixa nit ningú del poble ho va tornar a veure, ni eixa nit 
ni l'endemà ni mai.
Quan es va acostar l'alguatzil, ja de bon matí, a tancar la 
porta  del  cementeri,  va  observar  que  allí  dins  a  uns 
metres de l'entrada,  cobert  per  la  nevada de la  nit,  hi 
havia com un allargat túmul, de la grandària d'un home, i 
la terra quelcom revolta. És com si se l'haguera engolit la 
mateixa terra. I així ho vam creure tots; perquè la veritat 
siga dita, mai ningú es va atrevir a furgar en aquell lloc. I 
ací haguera quedat tot de no ser pel que va ocórrer vint 
anys després.
- Què va ocórrer, iaio? -vaig preguntar ansiós agafant-li 
pel braç, perquè una vegada arribat a este punt va fer el 
gest d'alçar-se i no estava jo menge per a perdre'm un 
final tan interessant.
- Perquè veuràs, açò ja va ocórrer en 1928. Era també el 
dia  de  Tots  Sants.  El  Foraster,  a  qui  ara  cridàvem el 
Desaparegut,  va  tornar  a  passar,  però  de  volta  del 
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cementeri, i les va tornar a saludar de la mateixa manera 
-els mateixos gestos, les mateixes robes, els mateixos 
caminar- en el moment en què la teua iaia comptava a 
les altres ho estranye de la seua desaparició.
- Veritat que sí, Pilar?
- Veritat,  Joaquín,  veritat  -assentia la  meua iaia sense 
cap indici de dubte.
Casualitat  o no,  és quelcom que mai sabrem, però va 
passar per allí just quan estava comptant la teua iaia la 
seua pròpia història. I ja et dic, la mateixa escena, però 
…  vint  anys  després!  Com  si  per  a  ell  no  haguera 
transcorregut el temps.
- Déu meu!, -va cridar la teua iaia aterrida davant de la 
sorpresa del rogle de dones- però si és ell, si és ell, és el 
Desaparegut!
I el Desaparegut que ja seguia el seu camí, a l'escoltar 
els crits, va tornar el seu rostre, i darrere d'una pàl·lida i 
resignada mirada, va girar el cantó i se'l va engolir la nit.  
L'endemà en la porta del cementeri, amb traços grossos i 
blancs, es va veure una inscripció que resava: “JA L'HE 
COMPLIT”.  En  el  sòl  un  tros  d'algeps  amb  què, 
segurament, la frase. I una altra vegada la terra revolta, 
oberta en canal, en el mateix lloc que el dia en què va 
desaparéixer; però ara sense neu que la cobrira, com si 
la  terra  haguera  volgut  tornar  a  la  vida  quelcom  que 
encara no li pertanyia.

Epíleg
Així acaba la història. Mil vegades li he donat voltes al 
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que  verdaderament,  en  el  cas  de  ser  certa,  va  poder 
ocórrer. I altres tantes vegades he arribat a la mateixa 
conclusió:  segurament  va  ser  una  broma  pesada  del 
Foraster que va durar vint anys. Arribaria allí  en 1908, 
visitaria a qui haguera de visitar, ja fóra viu o mort, i vint 
anys  després  tornaria  vete  tu  a  saber  el  perquè.  El 
sorprenent del cas és que totes les versions confirmen 
que el  Foraster  mantenia la mateixa frescor al  cap de 
tant de temps, encara que això forma part del misteri del 
relat. I també estava això de la terra remoguda. Primer 
un túmul com si s'haguera soterrat ell mateix, després un 
forat com si haguera eixit … I la inscripció en la porta del 
cementeri? No cabia una altra explicació que no fóra la 
que  el  Foraster  ho  fera  per  pura  diversió,  perquè  en 
aquells  temps  hi  havia  gents  molt  donades  a  gastar 
bromes macabres d'este tipus. O potser va tindre alguna 
cosa a veure amb la promesa que segons va dir havia de 
complir? Poguera ser, coses més rares s'han vist. I per 
descomptat, la qual cosa no cap en el cap de ningú, tal 
com  es  deixa  intuir  en  el  relat,  és  que  el  Foraster 
haguera estat soterrat en el cementeri durant vint anys. 
Actualment  les  gents  i  sobretot  nostres  xiquets  ja  no 
creuen en eixes històries, o molt pocs queden. Ací deix el 
relat i cada u que pense la veritat o fictici del mateix.
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