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Cinc per cinc, vint-i-cinc



Posava amb tendresa les meves galtes
damunt de les belles galtes del coixí,
les quals, plenes i fresques, són com

les galtes de la nostra infantesa.

A la recerca del temps perdut, Marcel Proust

2



Cinc per sis, trenta... Aquesta era la cançoneta amb la 
qual m’acompanyava tot el camí de casa a escola i 
d’escola a casa. Déu n’hi do el que em costava aprendrem 
la taula de multiplicar. I s’havia d’aprendre fos com fos. 
Deia el mestre que si no l’apreníem, no podríem avançar 
en el camp aritmètic i no podríem desenvolupar 
divisions, regles de tres i no sé quantes coses més.

Cinc per set, trenta-cinc. La Quissa em guaitava; 
m’avisava que no tardaria gaire a abandonar-me. Era un 
costum arrelat el que feia. Quan sortíem de casa, se’m 
posava al costat i, amb els ulls espurnejant d’alegria, 
m’indicava que ja podíem emprendre la marxa. Sempre 
caminava davant meu, remenant la cua com un 
filaberquí, De tant en tant, es girava per assegurar-se de 
la meva presència. El pas del temps feia que jo, cada dia, 
fos més àgil i ella, al contrari, tingués el pas més feixuc.

Cinc per vuit, quaranta. Sempre al mateix lloc —en un 
trencall on s’obrien tres senderons—, es parava en sec, 
observava l’entorn i es dirigia cap a la  soca  d’una  alzina 
i  l’olorava una estona. Llavors em fitava i se m’apropava. 
Saltironant una mica, m’indicava que se’n tornava a casa. 
I així, cada dia dues vegades.   

La cançoneta de la taula de multiplicar es veu que no l’hi 
desagradava del tot, atès que s’hi fixava molt i parava 
orella. Suposo que com va creure que poc podia servir-l’hi 
en el seu quefer diari, no va fer com jo, que sí me la vaig 
aprendre.

Cinc per nou...

—Vailet, vailet, vine cap aquí! Puja, noi!
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Aquestes paraules se’m dirigien a mi. Eren d’en Jaume, el 
pastor, pastor d’ovelles i d’unes  poques  cabres.  Ens 
vèiem sovint. M’hi atanso. Continua:

—A on vas avui, que és dumenge?

—A col·legi i, després, a missa.

Em guaita amb ulls sorpresos i diu:

—No em sortiràs missaire, veritat?

Vaig haver d’explicar per què en dia festiu anava a escola. 
Molt senzill: anant-hi, guanyava deu punts en la 
qualificació setmanal. Els dos alumnes que millor 
puntuaven gaudien de l’opció d’escollir un llibre dels 
quaranta i escaig que hi havia a la biblioteca del col·legi.

Mentre parlava, a ell, a poc a poc, se li obria la boca en un 
badall poc dissimulat. Segurament no entenia que, a part 
de trencar-me el cap estudiant les lliçons obligatòries, 
m’hagués d’esforçar llegint altres llibres.

Cinc per deu, cinquanta. La primera vegada que vam 
travar coneixença fou fa uns anys, quan encara no s’havia 
acabat la guerra i la població patíem una escassetat 
d’aliments molt aguda. Visitar-lo significava aconseguir 
un mos, o dos.

Per part meva, no sempre escollia el senderó que més 
esqueia per anar a veure’l. Hi havia un seriós 
impediment: una serpota molt llarga se’m creuava pel 
camí i, insolenta  i malcarada, es mig incorporava, bufava 
d’una forma ofensiva i em mirava pitjor que a vegades em 
mira l’oncle Iscle, amb aquells ulls irritats i plens de 
lleganyes. 
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—Avui, tanmateix, en venir cap aquí, la Rita em volia 
atacar i he hagut de desviar-me.

—On te l’has trobada?

—A prop del canyissar.

—I com n’és de llarga?

—Al menys així. —Vaig obrir els braços al màxim, com si 
volgués abastar el món—. Potser cinc metres o més.

—No n’hi han de tan grans per aquí.

El que volia indicar que jo era un mentider.

—Si vostè ho diu...

Com sempre, tenia pressa per anar a escola. En canvi, ell 
feia els possibles per retenir-me.

—Tinc un bol de llet amb xocolata i un panet recent fet.

El seu oferiment no em sortia gratis. En compensació, 
havia de llegir-li una selecció de retalls de diari i un 
capítol d’El hombre y la tierra.

I ho tenia tot ben preparat: la llet gairebé bullint i el 
panet acompanyat d’un bon tros de formatge. Un tauler 
rústec servia de safata a aquell àpat tan temptador. 

—Tu mateix, vailet! —digué amb el mateix somrís que fan 
els dimonis del catecisme.

—He de confessar i combregar, i vostè sap que no...

—Jo no sé res. Tu ho saps millor que jo. Avui, dumenge, 
t’havia preparat uns retalls perquè me’ls llegissis.

—Vostè sap que jo l’hi llegiria amb molt de gust, però...
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—Bé, bé! No em parlem més. No vull tenir l’ànima en 
perill per culpa d’un simple esmorzar.

Poques persones, llavors, podien lluir de rellotge. Ni ell ni 
jo, no en teníem.

—Quina hora deu ser? —faig.

Es gira i observa dalt de la barraca en què acostuma 
aixoplugar-se. Hi ha un rellotge de sol. L’única sageta 
marca les deu i mitja.

—On vas a aquesta hora? A la missa major, a la que va la 
gent ben pensant i ben estant?...

D’una revolada agafo el got calent, que va a parar a la 
boca; mentre engoleixo el líquid, clavo els ulls en els d’ell, 
que somriuen amb bonhomia. Em reconforta d’allò més 
en acabar de cruspir-me el panet de blat de moro amb 
formatge.

Com vencedor davant vençut, em diu:

—Bé: potser aquesta semana et perdràs la lectura del 
llibre de la biblioteca i, en canvi, em llegiràs un mon de 
coses que a mi m’interessen.

El pastor anava repassant un grapat de retalls. Com podia 
escollir-los, sinó sabia llegir ni escriure? Es veu que en 
comptar era molt llest, perquè mai no se li perdia cap 
bestiola de les que portava a pasturar. 

La major part dels articles, malgrat llegir detingudament, 
gairebé sil·labejant, jo no els entenia prou bé. Al final, 
restava pensarós, em gratava el clatell i, un tant irat, 
memoritzava l’últim, que deia:

—«Un  orden  nuevo  nos va regir la vida de ahora en 
adelante». Malament rai! —Em mira, obre el llibre abans 
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citat per un punt on hi havia un rectangle de cartró de 
colors i recorda—: Vailet: sàpigues que em vas prometre 
que acabaríem el capítol que tracta dels librepensadores. 
Ho recordes?

Després de llegir el que havíem acordat, em vaig sentir 
més audaç que temerari perquè vaig reivindicar:

—Senyor Jaume, no creu que em dóna més tasca de la 
que realment em paga?

La veritat era que temia perdem aquell graner tan ben 
proveït.

Se m’acosta i llança:

—Noi, a vera: no tinc diners; únicament cabres i ovelles. 
Sols puc oferir-te el que t’ofereixo. Potser sí que en més 
quantitat. Més encara: algun dia podries dinar amb mi.

Va seguir un silenci tens. S’ha de dir que escoltava amb 
molta atenció el que jo llegia, perquè més d’una vegada 
aixecava la mà i em deia:

—Aquí segurament t’has etivocat. —Havia de tornar 
enrere i, efectivament, tenia tota la raó. Un error dislèctic. 
Quan vaig acabar la resta del capítol, una mica seriós, em 
vaig acomiadar.

Abans d’anar-me’n, en Jaume encara m’oferí:

—No et fa el pes el nou tracte, vailet? —Mai no em va 
cridar pel nom: sempre amb el de vailet o el de noi. Acte 
seguit, es va aixecar i anà a la cabana, d’on va treure una 
caixa metàl·lica en la tapa de la qual hi havia fotografiat, a 
tot color, un nen que duia sota el braç una majúscula 
botella d’un cava conegut. N’extragué quelcom—. Té uns 
quants caramels pel camí.
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—Gràcies.

—Vindràs demà?

Amb un filet de veu diguí que no ho sabia.

—Sigui com sigui, t’esperem el ramat i jo. Au, adéu!

Més enllà, a uns cent o cent cinquanta metres, em vaig 
girar en rodó i el vaig veure encara amb el braç enlairat. 
Potser perquè no havia actuat prou correctament i un 
rau-rau em colpia el pit, el veia més petit, més feble i, 
sobretot, més entranyable.

He de dir que mai no havia vist una gramola. Ell en tenia 
una de molt vella. Els discos, en girar sobre un plat cobert 
d’un feltre color verd, grinyolaven més del compte. Però, 
per a mi, resultava una meravella escoltar cançonetes 
com aquestes:

Baixant de la font del gat,
una noia, una noia,
baixant de la font del gat,
una noia i un soldat.
Pregunteu-li com es diu:
Marieta, Marieta;
pregunteu-li com es diu:
Marieta de l’ull viu...

O aquesta, encara més entranyable:

Què li darem en el Noi de la Mare?
Què li darem, que li sàpiga bo?
Li darem panses amb unes balances,
li darem figues amb un paneró.
Què li darem al Fillet de Maria?
Què li darem al formós Infantó?
Panses i figues i nous i olives,
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panses i figues i mel i mató.
Tampatamtam, que les figues són verdes,
tampatamtam, que ja maduraran.
Si no maduren el dia de Pasqua,
maduraran en el de dia de Rams...

Cinc per nou, quaranta-cinc... Un camí recorregut any 
rere any resulta avorrit i poc encisador. És un camí polsós 
a l’estiu i ple de fang i basals a l’hivern. Travessa camps 
de conreu i altres erms ple de sureres, garrofers i alguna 
que altra figuera borda. A una i altra banda creixen 
bardisses i móres a dojo; tant que, de vegades, el fan 
intransitable.

Perquè havia sentit campanes a casa i entre els professors 
de l’escola, vaig voler anar a veure en Jaume perquè fos 
ell qui hem fes cinc cèntims. Només arribar, li vaig 
preguntar:

—Senyor Jaume, he sentit dir que al mestre Romagosa li 
han passat els taps. Ben bé què vol dir això de passar-l`hi 
els taps?

Durant els últims cinc anys de la república, Xavier 
Romagosa fou director de l’escola on ara jo hi anava. 
D’ençà la victòria franquista, no se’n sabia res d’ell. A poc 
a poc es va conèixer  que “li havien passat els taps”. La 
primera vegada que oïa aquesta funesta expressió. O 
sigui, ras i curt —segons en Jaume—, el pobre mestre 
havia estat afusellat al Camp de la Bóta.

Era la tarda d’un estiu que fregava les vacances. Cartera 
al coll i a pas lleuger. Se’m feia tard. La Quissa, com de 
costum, obria la marxa. Heus aquí que, a poc de arribar a 
l’encreuament, de sota uns esbarzers apareix 
sobtadament la Rita, que repta envers nosaltres. La gossa 
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s’atura, amb les orelletes aixecades. Bufa. Minora el pas; 
tant que sembla que tingui els peus de plom. La serpota 
ens mira desafiadora, com per advertir-nos que 
trepitjàvem el seu reialme. Alça el cap i ens ensenya una 
llengua repugnant. Resto palplantat. Aquestes bestioles 
m’aterren. De cop i volta, la gossa fa un bot i salta al coll 
del rèptil. Amb una pota li immobilitza la testa i fa tancar-
li la boca. Remou rabiosament la llarga cua. Endebades. 
La Quissa vol mossegar-li el coll, però tem els moviments 
de l’altra. Comença a clapir, una forma de bordar que 
conec abastament, perquè el fa quan s’enfronta amb un 
perill imminent. Reacciono i intento ajudar-la. M’hi 
acosto i deixo anar amb força la cartera sobre el seu llarg 
cos. D’una fortíssima estrebada aconsegueix alliberar-se 
de sota la pota i de les dents de la gossa. Emprèn la 
retirada cap a la brolla. La Quissa, que sembla haver 
perdut la por, encara té esma per llançar-s’hi darrere i 
clavar-li una dentada a la cua. Amb aquesta penjant, la 
serp guanya terreny entre l’alt herbam i desapareix. 
Observo amb cura que a la gosseta no l’hagi ferida. 
Sembla que no, perquè fa salts d’alegria al meu voltant. 
Emprenem camí. Una mica més endavant, com sols fer, 
ella s’acomiada de mi i regressa a la llar.

A casa i al veïnat s’havia parlat de la serpota. Gairebé 
tothom la havia vist. Tot sembla apuntar que el nom amb 
què la batejaren té un cert paral·lelisme entre la por que 
produïa i la por a una malaltia que una bagassa 
anomenada Rita va propagar entre la jovenalla del poble.

No sempre entonava la sintonia monocorde que 
imposaven les taules de multiplicar. No: de vegades, i per 
no sortir massa de les coordenades que exigien els 
números, ho feia amb aquesta fàcil tonada:
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Tres, sis, nou:
estira-li la cua,
estira-li la cua.
Tres, sis, nou:
estira-li la cua
a l’esquirol.
Si l’esquirol no ho vol,
estira-li la cua,
estira-li la cua;
si l’esquirol no ho vol,
estira-li la cua a qualsevol...

Sis per una, una... No continuo. En Jaume em crida. Li 
dic el de sempre: que faig tard. Insisteix. Baixa corrents 
del turonet per dir-me quelcom. Jo m’hi atanso.

—Mira quin formatge m’ha sortit!. Prova’l, noi.

El vaig provar: era una mica salat.

Llavors vaig explicar-li la lluita que vam tenir la Quissa, 
la Rita i jo.

La seva sentència:

—Aquestes bestioles són inofensives, mai no fan res. Sí 
que de vagades espanten, però...

—No puc esperar ni un minut més. No vull perdem 
l’ocasió d’emportar-me un llibre. —Segurament aquestes i 
les següents paraules ja no les oïa—. Si vol, l’hi podré 
llegir gratis.

Encara que vaig fer tard, la sort em va acompanyar. Un 
petit aldarull em va salvar. El mestre més vell del col·legi 
havia caigut escales avall i s’havia fet prou mal perquè el 
traslladessin a l’hospital. Com llavors no hi havia 
ambulàncies, fou portat com es va poder i saber: entre els 
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seus companys docents. Aquest incident comportà que 
totes les aules celebressin l’esdeveniment amb un 
desconsiderat xivarri i corregudes eixelebrades. 

En Jaume era un bon coneixedor de la psicologia 
humana. Veureu per què us ho dic. Un bon dia em va 
proposar que si llegia uns retalls de diari que no entraven 
en el contracte que havíem establert, a canvi, una nit —
tenia certa por que l’oïren—, molt fluixet, escoltaríem una 
cançó prohibida. Durant bastants dies, el vaig estar 
apressant perquè em tragués de dubtes i m’oferís escoltar 
la melodia prohibida.

La nit d’un catorze d’abril vam poder sentir, gràcies a un 
artefacte compost per una maneta, un plat rodó, una 
trompa descomunal i una agulla rovellada, una veu 
vibrant, acompanyada de música, que deia:

Catalunya, triomfant,
tornarà a ser rica i plena!
Endarrere aquesta gent,
tan ufana i tan superba!
Bon cop de falç!
Bon cop de falç, defensors de la terra!
Bon cop de falç!
Ara és hora, segadors!
Ara és hora d’estar alerta!
Per quan vingui un altre juny
esmolem ben bé les eines!
Bon cop de falç!
Bon cop de falç, defensors de la terra!
Bon cop de falç!
Que tremoli l’enemic
en veient  la nostra ensenya:
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com fem caure espigues d’or,
quan convé seguem cadenes!
Bon cop de falç!
Bon cop de falç, defensors de la terra!
Bon cop de falç!...

A mi em resultava estranyíssim que aquesta peça hagués 
estat prohibida, perquè —ho he dir—  era la primera 
vegada que l’escoltava. Mentre l’agulla trontollava 
damunt el disc, en Jaume, primer semblava que 
s’ennuegava; després va començar a plorar a raig fet. I jo, 
llavors, no entenia prou bé com aquella música i  aquella 
lletra podien commoure tan profundament aquell home.

Vuit per vuit, seixanta quatre.  Érem al mes més bonic de 
l’any. Era un esclat de la botànica. Tot floria. Fins i tot la 
farigola i la menta eren més generoses en desprendre’s de 
les seves aromes. Les móres trencaven de color. La 
figuera borda lluïa unes fulles verdíssimes i esponeroses. 
I les roselles, ara encara groguenques, absorbien el sol 
que les havia de tornar vivament vermelles.

Regressava alegre a casa. A la cartera duia un llibre de la 
biblioteca. Títol: El dos de mayo. El seu mal estat no 
dissimulava la gran quantitat de gent que l’havia llegit 
abans. Imprès amb lletra gruixuda sobre un paper rústec. 
Era meu durant dues setmanes.

Malgrat que, com gairebé sempre, tenia gana i caminava 
a pas accelerat, no deixava de petja la cançoneta 
multiplicadora:

—Nou per cinc, quaranta cinc, nou per sis, cinquanta...

—Vailet, puja! Hi ha novetats!
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Està remenant en una graella una mena de peix 
d’excel·lent aparença i millor olor.

Els meus budells feia estona que havien organitzat una 
manifestació sorollosa, tant que en Jaume se n’adonà. I 
digué:

—Un moment! De seguida  preparo taula i ens cruspim 
aquest bocati del cardinali.

—Això mengen els cardenals per ser tan grossos?

—I altres menges i altres menges... No t’ho perdis, noi. —I 
somreia amb picardia.

Em va posar en el meu plat un tros de peix llarg que no 
tenia cua. En un tres i no res —abans l’havia provat i, de 
veritat, tenia molt bon gust—, me’l vaig menjar.

—Que n’hi ha més? —vaig dir, sense contemplacions.

En Jaume mastegava a pleret, quan, en un moment 
donat, comença a cantussejar:

—Cenc per cenc, vint-i-cenc, no, vailet?

—No: cinc per cinc, vint-i-cinc.

—És gairebé igual, no trobes?

Vaig mirar de desviar la conversa, a la vegada que em 
llepava els dits:

—Té més peix d’aquest tan bo? És potser una truita de 
riu? L’ha pescat vostè mateix? He anat més una vegada al 
riu per pescar-les i sempre se m’han escapat. —Treu de 
les graelles un altre tros—. Senyor Jaume, els meus 
budells continuen protestant: tenen fam. 
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M’apropa aquella menja fins els nassos. Quina oloreta 
que feia! L’anava a deixar en el meu plat, quan l’enretira i 
em pregunta:

—En vols? Sí o no?

—I tant que sí, senyor Jaume. No sigui tan cançoner i 
repatani...

—Què és això de repetani? No serà una paraulota lletja? 
Saps que no m’agraden les paraules malsonants.

—Ni a mi tampoc. Però em dóna el peix o no?

Em guaita fixament, m’acosta la mà esquerra amb l’índex 
brandant perillosament i deixa anar: 

—Aquest tros anirà a parar al teu plat si acceptes unes 
noves condicions de treball.

—Com quines?

—M’hauràs de llegir el que et senya-li amb les mateixes 
condicions d’abans. Què et sembla, noi?

—Home, com a propina volia llegir-li el llibre que m’han 
deixat al col·le. Un bon llibre de guerra.

—A vera com és. Té molts sants?

—Sí, alguns.

L’home estava com trastornat perquè finalment acceptà 
la meva proposició, que no era tan descabellada com tot 
això. Amb tranquil·litat i assossegament vaig liquidar 
aquell àpat.

—I què menjarà vostè, senyor Jaume?

—Jo tinc altres coses al rebost.

—Com els cardinalis?
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—Potser sí.

Anava a acomiadar-me i a donar-l’hi les gràcies per 
haver-me silenciat els budells revoltats, quan s’aixeca i, 
acaronant-me el clatell, em diu:

—Ja no has de tenir por de la Rita. 

—No? I per què?

Em torna a mirar als ulls i declara, esbossant un somrís 
entre maliciós i encuriosit:

—Perquè més de la meitat te l’has cruspit tu, vailet. No 
em diràs que no t’hagi agradat.

La veritat és que no vaig sentir cap mena de repugnància. 
Més encara: vaig proposar-li anar al bosc a caçar-ne més.

—Senyor Jaume, he sentit a dir que els llangardaixos 
també són comestibles.

—I tant que ho són...

Riu amb ganes, com un babau. Observa el cel i em diu:

—Vailet: vés-te’n, que tindrem aiga, a no tardar. —I era 
cert: núvols d’un blau fosc s’obrien pas ràpidament 
envers nosaltres.

Com de bé refilava la taula del nou l’autor d’aquest relat, 
camí de sa casa...
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