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La tarda ja  havia estat  grisa,  d’aquelles  tardes d’hivern 
que no conviden excessivament a sortir de casa, més aviat 
el  contrari.  Tanmateix,  vaig  haver  d’agafar  el  cotxe  al 
recordar  que  tenia  una  cita  pendent  a  la  capital  del 
Berguedà.

Aquell dia que el sol havia substituït la lluna tot capgirant 
la foscor i l’horror característic de les nits, no podia evitar 
que les temperatures fossin d'allò més fredes, i  ho vaig 
notar especialment al sortir al jardí i al introduir-me al 
vehicle on també estava tot l’interior gelat i els vidres un 
xic  emblanquinats  encara  de  la  neu,  o  potser  gebrats. 
Potser el que més produïa aquella sensació de fred, era 
l’aire gèlid que corria horitzontalment al llarg del carrer, 
ja que mirant la temperatura al termòmetre interior del 
meu monoplaça, certament no n’hi havia per tant. 

Ara però, la tristor de la tarda grisa i emboirada, que no 
havia deixat ni un xic de protagonisme al  sol  del matí, 
havia donat pas altra cop a la negra nit.

Estava a punt de finalitzar el meu trajecte de poc més de 
cinquanta  quilòmetres  en  direcció  Berga.  Jo  em sentia 
berguedà,  però evidentment no hem vaig poder quedar 
allí, al poble que més estimo, que més aprecio i que més 
adoraré, doncs la feina sorgida tot just acabar els estudis 
a  la  universitat,  era  mitjanament  a  prop  de  Berga,  a 
Manresa,  on  en  un  important  polígon  m’havien  trobat 
plaça per ocupar la direcció de química en un laboratori 
que distribueix colorants pel tèxtil. 

Ja feia més d’un any que residia a la capital del Bages en 
un pis a les afores per obtenir la tranquil·litat de la qual 
gaudia al meu poble natal. La veritat és que em sentia sol, 
però la feina m’entusiasmava moltíssim i a més a més no 
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em podia queixar del salari,  ja  que era més que digne. 
Com  bé  deien  els  meus  pares,  el  que  cobrava  ja  m’ho 
mereixia  pels  quatre  llargs  anys  estudiant  a  Barcelona, 
posant-hi els colzes hores i hores , i resolvent problemes a 
vegades amb l’ajuda d’un professor particular. I potser si 
que  el  sou  rebut  era  més  que  merescut,  però  amb  els 
mateixos coneixements, no tothom tenia la mateixa sort. 
Jo donava la  raó  a  la  meva família  en aquesta qüestió 
esmentada del mereixement del sou rebut, i els seguia la 
beta tot dient que fins que no haguéssim fet la pau amb 
els  estalvis  desembutxacats  per pagar-me la  carrera...  i 
llavors sortia el meu avi tot explicant que si el seu pare 
aixequés el cap, no es creuria l’estat de l’economia actual, 
ja  que  els  preus  s’havien  disparat  de  mala  manera,  i 
també  objectava  contínuament  dient  que  ni  que  ell 
hagués  volgut  estudiar,  els  seus  progenitors  no  s’ho 
haguessin  pogut  permetre.  Repetia  constantment:  com 
han canviat les coses, Mare de Déu Senyor...

I  sí,  era  d’agrair  l’esforç  econòmic  per  part  dels  meus 
pares. Jo al veure el preu de la matrícula ja em venia mal i 
una suor freda em regalimava per la front. Ells però no 
s’espantaven  i  amb  esforç  i  treball  havien  aconseguit 
pagar  químiques  al  seu  estimat  i  únic  fill,  evitant  així, 
l’obligació del seu descendent a complir amb els estudis i 
alhora  amb  la  necessitat  de  compaginar-los  amb  una 
feina per pagar-se la prestigiosa carrera. D’això n’estaven 
més que orgullosos.

Anar pensant en aquest tema de Berga, els meus orígens i 
els èxits dels meus progenitors, m’havia entrat una son 
terrible, però vaig posar altra cop l’esquena erecta i em 
vaig  desvetllar  tot  fent  un  xarrup  d’aigua.  Al  desar 
l’ampolla  al  seient  de  l’acompanyant,  vaig  observar 
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perfectament l’ombra al costat dret i vaig frenar en sec. Ja 
portava els segurs posats que em garantien la seguretat 
necessària per mirar a través del vidre posterior i veure 
un home molt elegant just al darrera del meu vehicle.

No es podia negar la seva gran planta i la seva elegància. 
Era  un  home  de  mitjana  edat,  que  devia  fer  metre 
noranta i anava vestit amb una gavardina que li arribava 
als genolls. Anava cordat fins al coll, o més ben dit, fins a 
la  barbeta  per  protegir  la  seva  gola  del  fred  de  la 
intempèrie.  Un  aire  removia  les  fulles  caigudes  a  la 
posterior  estació  de  tardor,  que  encara  feien  acte  de 
presència a la via pública. També podia apreciar el barret 
tipus oest i un enorme maletí que subjectava la seva mà 
dreta.

Em va fer senyal de que no arrenqués i se’m va acostar. 
Lògicament, amb la seguretat de que no podria obrir la 
porta,  vaig  abaixar  minsament  el  vidre  del  costat  de 
l’acompanyant  i  vaig  escoltar-li  un:  “no  se’n  vagi 
cavaller!”  amb  una  veu  enormement  greu.  Jo  li  vaig 
preguntar quin afer li havia succeït i el perquè de la seva 
estança a la cuneta de la carretera a aquelles avançades 
hores. Es va excusar explicant-me que el portava fins a 
Berga un taxista que al assegurar-se de que no cobraria 
l’havia deixat a mig trajecte.

No semblava un home perillós i el vaig fer pujar a darrera 
el cotxe tot fent broma d’aquella desafortunada situació. 
Vaig murmurar que el portaria fins a Berga però ell no em 
deia res, semblava una figura de pedra. Recordo que va 
deixar la seva maleta de pell justament al costat esquerra, 
per tan, darrera meu.
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No faltaven ni deu quilòmetres per arribar al lloc de destí. 
Jo em dirigia al Passeig de la Pau, ja que havia quedat 
amb  uns  companys  per  celebrar  l’aniversari  del  que 
sempre  havia  estat  una  bellíssima  persona,  en  un 
restaurant on es menjava prou bé.

Malgrat els meus orígens berguedans ja no i tenia ningú, 
doncs els meus pares havien baixat a viure a Manresa i 
l’únic avi que tenia en vida residia a una residència. Com 
que  la  beguda  em  faria  marcar  en  cas  de  control 
d’alcoholèmia havia decidit  quedar-me a l’hotel  del cap 
damunt  del  Passeig  de  la  Pau,  que  si  no  vaig  erroni 
portava el nom del santuari on es trobava la patrona de la 
ciutat situada als peus de la muntanya de Queralt.

No hi havia manera de que aquell elegant individu obrís 
boca. Jo vaig provar de donar-li conversa, primera perquè 
allò  semblava  un autèntic  funeral,  i  segona perquè  em 
tornava a quedar clapat.

Jo parlava i parlava... què t’ha portat a dirigir-te a aquest 
bell  indret? Ah per cert,  un maletí  molt  bonic, va molt 
elegant i s’hi tingués el cabell blanc semblaria el Harrison 
Ford... però res funcionava. Per últim li vaig preguntar el 
nom i  ell  però,  seguia  com si  d’un  maniquí  es  tractés, 
totalment inert.

Llavors vaig abandonar l’intent de conversa i sense que 
me n’adonés amb anticipació, la son es va apoderar del 
meu cos, i  juntament quan vaig abaixar el cap amb els 
ulls  clucs,  la  mà de  l’individu  em tocà  l’espatlla  i  vaig 
aconseguir evitar un xoc frontal contra el camió que em 
venia  de  cara.  Al  girar-me  per  agrair-li  aquell  gran  i 
oportú gest,  estranyament ja  no hi  era.  Sí,  jo  no m’ho 
creia, però s’havia esfumant inexplicablement ell i el seu 
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famós maletí. El cor em començà a bategar ràpidament, 
mai  havia  cregut  en fantasmes ni  hi  volia  creure.  Vaig 
accelerar fins al límit permès i vaig baixar amb la meva 
maleta  fins  a  recepció  un  cop  ben  aparcat  a  Berga, 
justament  davant  un  petit  supermercat  que  venien 
productes a baixos preus. El recepcionista de seguida al 
veurem amb aquella cara pàl·lida de l’ensurt em preguntà 
si em trobava bé. Era un vell conegut de la família aquell 
bon  home,  i  crec  que  fins  i  tot  tenia  algun  parentesc 
llunyà amb el meu avi, al cel sigui.

A aquella pregunta jo li vaig respondre que m’havia pujat 
al cotxe un fantasma i ell rigué. Jo insistia i repetia: és 
veritat, és veritat, cregui’m! I vaig explicar-li tot amb pèls 
i  senyals com carai era el misteriós ésser. Aleshores va 
parar de riure. Tal vegada se n’havia cansat, però la seva 
resposta  em va  atemorir  molt,  fins  al  límit  que  estava 
segur  que  el  cor  m’explotaria  si  una  altra  sorpresa 
desagradable m’arribava al pavelló auditiu i el nervi fes 
arribar la resposta a la meva poruga consciència.

Això no que no pot ser! Aquest home era un viatjant de 
rellotgeria molt excèntric d’aquí a la ciutat, i segur que no 
m’equivoco, perquè la descripció és exacte a la d’aquest 
pobre individu perdonat ja de tots els seus pecats. Jo li 
vaig  dir  què volia  dir  amb això dels  pecats,  ja  que em 
sonava  a  extremunció.  El  recepcionista  prosseguí  tot 
verificant la meva teoria. 

Mira, aquest rellotger s’ha mort avui mateix, i  com que 
estava  més  sol  que  un  mussol,  sense  família  ni  molts 
amics,  ja l’han enterrat aquest migdia a la parròquia de 
Santa Eulàlia. M’està prenent el poc pèl que em queda! 
No  juguis  amb  aquestes  coses  fill  del  diable!,  em  vaig 
aventurar a exclamar. De sobte es posà la mà a la butxaca 
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de la seva camisa i en va treure-hi l’esquela on es veia el  
rostre del difunt.

La  realitat  havia  superat  la  ficció.  Semblava  un  fet 
impossible,  però  a  mi  em  va  ocórrer  i  de  ben  poc  no 
m’entra un infart. Diuen que aquest cas tan surrealista, 
pot  esdevenir  i  que té  certa  explicació.  Resulta  que les 
persones abans de  morir,  sempre pensen amb els  seus 
sers  més  estimats  o  en  llocs  que  els  transmeten  bons 
records. El que jo anomenava viatjant, que resultava dir-
se Santiago, no tenia família, i per tan se li devia passar 
pel cap la carretera per on jo viatjava. I aquell pensament 
va arribar a ser tan fort que la imatge de la seva persona 
es va reflectir a la calçada. Per això no contestava al meu 
particular interrogatori... perquè tan sols era una imatge. 
No obstant això, crec recordar que li vaig arribar a sentir 
la  seva  greu  veu  i   a  més  em  va  tocar  l’espatlla. 
Tanmateix, devia ésser la seva intensa presència.

Santiago. Descansa en pau.
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