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L'enyorança  s'ha  convertit  en un pont  pel  retrobament 
amb part de les seves arrels. Enmig de l'estació de tren 
Victoria, a Londres en Miquel encara dubta si ha fet el 
correcte  en tornar  a  l'illa  de  Mallorca després de tants 
anys. L'estació és plena de passatgers que cerquen el seu 
destí.  Esperen  l'anunci  del  seu  tren  a  través  de  les 
pantalles  on  els  minuts  avancen.  En  Miquel  agafa  el 
Gatwick  Express.  S'asseu  davant  una  al·lota  jove  que 
fulleja una revista. Les mirades dels dos es creuen i es fan 
un somriure,  però cap dels  dos pronuncia cap paraula. 
Els  separa  un  jove  que  sosté  una  guitarra.  Després  de 
mitja hora de trajecte arriba a l'aeroport, s'acosta de cada 
vegada  més  al  seu  destí,  un  petit  poble  del  pla  de 
Mallorca.  En recorda els  colors  de la  terra amb roada, 
l'olor  d'algun  aguiat,  les  veïnades,  la  casa  del  padrí 
Jaume...  Els  records  a  vegades  s'entremesclen  amb 
d'altres que el confonen i el fan sentir angoixat. Només 
arribar a l'aeroport en Miquel consulta l'hora a l'iphone i 
es fixa en la imatge, que hi ha al fons de la pantalla, on 
surt la seva mare, al costat del seu pare i ell quan era un 
nin petit disfressat de vaquer. Pensa que només coneix 
una versió de la historia i va a la recerca de l'altra part. 
Sent que el viatge tot just acaba de començar. A la casa on 
en Miquel es dirigeix el seu padrí, en Jaume ja l'espera. 
Des que sap que ha de venir surt a guaitar al portal de la 
casa i mira el carrer a cada moment per veure si ve.

Sé que no em creuràs tia Carme, però m'ha costat molt  
escriure't aquesta carta. Jo he rebut totes les teves, però  
no  havia  pogut  treure  la  força  de  dintre  meu  per  
contestar-te. Ara ho he fet i et puc assegurar que mai he  
rebut  res  del  meu  pare,  i  sempre  ho  he  enyorat.  Et  
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deman disculpes per ser tant  breu,  però esper que ho  
entenguis. No podria explicar-te el per què i sé que tu no  
podràs  estar  sense  saber-ho.  He  aconseguit  escriure't  
però veig llunyana la idea de tornar a casa i saber per  
què va succeir tot. Malgrat això sempre tenc un record  
molt bo teu.

Miquel

Na Carme agafa aire i torna deixar la carta allà on era. 
L'ha  repassada  tantes  vegades  que  s'imagina  a  la 
perfecció  que  sentia  el  seu  nebot  en  escriure-la.   Na 
Carme ha aconseguit després de moltes supliques que el 
seu nebot vengui. 

Es posa a escriu un correu electrònic a Miquel mentre es 
sent gotejar la canal.

En Miquel que només du un equipatge de mà és a la coa 
per entrar a l'avió. Rep un avís d'un nou correu electrònic 
i obre la bústia a través de l'iphone i es troba multitud de 
correus  pendents  d'esborrar,  la  majoria  són  publicitat. 
Entre  ells  identifica  el  correu  de  na  Carme i  el  llegeix 
mentre avança a poc a poc a la coa. 

Carme Fwd: Rm: Benvinguda a l'aeroport

Estic  molt  contenta que  venguis  i  hagis  decidir donar  
l'esquena als fantasmes que ens envolten. Et promet que  
no voldré saber el per què, ni et demanaré res... Només  
vull que tenguis el que és teu. Oblide't de velles llegendes  
o històries que poden haver fet que no hagis vengut fins  
ara... o no hagis tengut la necessitat de fer-ho. Miquel,  
per  cert  no  tenc  molta  bateria  al  mòbil  i  no  trobo  el  
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carregador, així que esper que ens trobem a l'entrada de  
l'aparcament de l'aeroport. 

Segons després en Miquel obri un correu electrònic nou i 
respon tot d'una: RE: Benvinguda aeroport 

No  et  preocupis  he  llegit  el  correu  electrònic.  Jo  
t'esperaré  allà,  supòs  que  ara  pràcticament  només  
queda una hora per arribar. El vol és a punt de sortir.  
Tenc ganes d'arribar al poble. Pràcticament no record  
res...  per mi no hi  ha fantasmes esper que quedi clar.  
Gràcies per tot.

Les hostesses li demanen el seu bitllet d'avió i puja a la 
nau.  S'asseu  al  seient,  quant  els  passatgers  s'han 
acomodat.  Les  hostesses  de  vol  fan  les  indicacions  de 
seguretat. En enlairar-se l'avió  i entrar en el cel blau en 
Miquel s'adorm. Quan arriba a Palma té la sensació que el 
trajecte per l'aire només ha durat escassos minuts.

En arribar no ha de recollir equipatge i va directe a les 
portes  de  sortida.  Avança  perdut  entre  la  voràgine  de 
passatgers,  fins  que  decideix  quedar-se  quiet.  Està 
nerviós, mira el seu telèfon sense realment fixar-s'hi. De 
cop en Miquel rep una telefonada de la seva tia Carme. A 
l'altra banda del telèfon la benvinguda és càlida, però ell 
respon fredament: 

- Hola!... Ara aniré cap a l'aparcament! -respon.

Na  Carme  li  dóna  les  indicacions  corresponents  per 
arribar al seu cotxe. Li surt a camí i tot d'una l'identifica. 

Na Carme pensa que  el  seu nebot  conserva  la  mateixa 
fesomia que quant era petit. Ara, però és un al·lot jove, 
atractiu que s'assembla al seu pare. Els dos es posen un 
davant l'altra, es saluden. 
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- Hola!Estic molt contenta de veure't -en Miquel riu- .El 
meu germà hagués estat tant content també._què tal tot 
pel poble? -demana en Miquel.

- El padrí ja es pensava que ja no et tornaria veure mai.

En  Miquel  l'escolta  sense  perdre  cap  detall  de  cóm 
s'expressa na Carme. Es fixa en el rostre ple d'arrugues i 
en els seus cabells grisos recollits amb un travesser. La tia 
Carme abraça en Miquel, l'ensuma i aprecia tenir al seu 
nebot  al  costat.  Pensa  que  el  retrobament  a  la  fi  ha 
arribat. Ella li faria un munt de preguntes però ha d'estar-
se sense demanar res, tal i com li va prometre a Miquel. 
És una de les condicions perquè hagi fet aquest viatge. Els 
dos es pugen al cotxe i van cap al poble. Pel camí els dos 
es mantenen pràcticament en silenci. 

Només arribar al poble en Miquel escolta tocar de mort. A 
dalt  del  campanar  el  so  melodiós  de  les  campanes  en 
coincidir  una  amb  l'altra  pareix  que  fan  un  cant 
d'esperança.

Però és el cant final de la vida. Pensa en el so que fan les 
campanes  i  recorda  que  al  poble  era  un  avís  per 
identificar  quan  algú  es  moria.  Llavors  la  noticia 
s'escampava per les botigues del poble i de casa en casa 
fins que tothom sabia qui era el mort. 

Miquel mira les cases de planta baixa amb el seu pis a 
dalt i reconeix el seu carrer i el poble, però pensa que tot 
ha  canviat  molt.  Noves  construccions,  cases  unitàries  i 
pisos gairebé sense personalitat envaeixen el que abans 
eren finques de fora vila. També s'han hagut de construir 
nous vials que ara donen accés a aquestes urbanitzacions 
fetes en paral·lel als carrers històrics del poble.

5



Arriben  a  casa  seva i  el  seu padrí  Jaume els  espera  al 
portal. Les mirades del nét i del padrí es creuen des de 
darrera els vidres del cotxe. En Miquel es sent com un 
estrany  que va de  visita  a  la  casa  d'un  familiar  que fa 
temps que no veu. La casa, però, és la de la seva infantesa 
i  pareix  estar congelada en el  temps. Pel  carrer passen 
cotxes i les dues veïnades del cap de cantó, que en veure 
la visita, es giren i observen. 

Na Carme aparca el cotxe davant la casa. En Miquel no 
diu res i pensa que ve a la recerca de les cartes del seu 
pare.  Vol digitalitzar-les, crear un arxiu i ordenar tots els 
seus  records.  Ara  que  ell  no  hi  és,  voldria  saber  cóm 
pensava  i  percebre  a  través  de  la  seva  essència  el  seu 
sentir.  Vol aconseguir que l'alliberin del passat i que li 
permetin  saber  quina  és  la  seva  realitat.  Pensa  que  la 
veritat  és  construeix  a  poc  a  poc,  i  ell  des  de  sempre 
només ha tengut la versió de la seva mare.

Fa molts anys que els camins de la seva família i els seus 
es varen separar, pràcticament de l'única persona que ha 
sabut alguna cosa ha estat de la seva tia Carme. 

La mare de Miquel impedia que sabés alguna cosa del seu 
pare.  Quan  arribava  alguna  carta  a  Londres,  ella  la 
tornava a Mallorca. D'aquesta manera Miquel sempre va 
rebutjar  al  seu  progenitor  i  la  seva  ràbia  cada  vegada 
creixia més. Fins que un dia la seva tia Carme li parlà de 
les cartes del seu pare que mai havien arribat al seu punt 
d'origen.

- No el coneixes?... és el teu padrí? Li demana na Carme 
que deixa el cotxe aparcat.

Miquel es manté en silenci i mira el seu padrí, al mateix 
temps que observa els detalls de la façana de marès de la 
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casa.  Jaume  es  recolza  en  el  portal  i  en  el  gaiato 
d'ullastre,  sent  que  tot  el  que  havia  desitjat  de  cop  es 
compleix en veure al seu nét. Veu en els ulls del seu nét, 
la mateixa il·lusió que hi havia en el seu fill que fa dos 
anys va morir. El padrí Jaume té molts interrogants. 

El cap li va molt ràpid i pensa en cóm així en Miquel ha 
hagut  d'esperar  tant  de  temps  per  tornar,  voldria 
demanar-li  perquè ho ha fet  ara,  però  és  tant  dolça  la 
retrobada que no li  diu res i  simplement li  riu.  Jaume 
pensa que el nin no té cap culpa. Li dol en el si de la seva 
ànima no haver tengut relació mai amb el nét. 

Li voldria fer moltes preguntes però la seva filla Carme ja 
li ha dit que no ho intenti, que sempre hi ha silencis que 
val  més  no  convertir-los  en  paraules,  perquè  tot  ho 
espenyen. El padrí Jaume es recolza a la paret i baixa la 
cama  dreta  del  portal,  després  fa  el  mateix  amb 
l'esquerra. En Miquel es situa davant d'ell i els dos homes 
s'observen un davant de l'altra sense dir-se res, estan tant 
a prop que es senten respirar. Miquel està nerviós, fins 
que el padrí Jaume agafa al seu nét i l'abraça. El gaiato 
d'ullastre li cau i es recolza per complet en el seu nét. La 
tia  Carme  agafa  la  bossa  d'equipatge.  Feia  temps  que 
Jaume no s'havia sentit tant feliç.  

En Miquel li dona la mà al padrí Jaume i són instants que 
voldria retenir per sempre. De cop la casa que li semblava 
freda es mostra plena de vida. Pot percebre les llàgrimes 
que  ha  fet  el  marès  en  la  seva  absència,  també  les 
llàgrimes del cor del padrí, i de la tia Carme. 

El sol torna a sortir de nou i un raig de llum entra pel 
batiport  de  l'entrada.  Miquel  entén,  que  sempre  hi  ha 
hagut algú que l'ha esperat al poble, malgrat que ell no 
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s'ho imaginàs. Carme agafa del braç a Miquel i el du al 
seu estudi, el padrí els acompanya a poc a poc ajudat pel 
seu  nét  i  el  seu  gaiato.  Na  Carme diu  fort:  -Mu  mare 
estem a l'estudi, vine que ja hi ha en Miquel!

Na Maria que fa el  dinar en sentir  a la seva filla,  va a 
l'estudi i abraça al seu nét. 

- Estic molt contenta de veure't... te'n recordaves de res? 
-li demana la seva padrina (àvia) Maria.

- No record massa cosa, era molt petit quant mu mare i jo 
anàrem a Londres... Encara no sé si he fet bé de venir! -li  
respon.

El calaix de les cartes fa olor a tancat, dona la sensació 
que guarda intacta  el  moment  en què algú  hi  posà les 
cartes  del  seu  pare  adreçades  a  ell.  Totes  estan  sense 
obrir. Quedà capturat l'instant fugaç per sempre, com en 
una fotografia. Si haguessin passat segles i segles, i si en 
Miquel no hagués tornat, les cartes haguessin continuat 
allà. En Miquel treu una carta i comença a llegir fluix: 

- I així com l'arbre es mor... Començ a comprendre fill  
que la vida és de debò i que tot el que fins ara havia vist  
com quelcom transitori i efímer en tots, menys amb mi,  
també forma part de mi. La mort era cosa de pel·lícules  
o  de  llibres  i  no  formava  part  de  mi,  com  qualsevol  
adolescent havia vengut per deixar petjada al món i ara  
veig que tanmateix tot s'acaba i tot és relatiu. 

Et  vaig  tenir  massa  jove  i  quant  em pensava que  no  
estava preparat per tenir aquesta responsabilitat. Volia  
menjar-me el món, igual que tots els joves. Però ara no  
hi ha un dia que no pensi en el mal que us vaig fer en  
abandonar-vos. Ta mare no va tenir més opció que fugir  
a Londres amb els teus padrins materns. T'envio cartes  
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perquè no se t'oblidi mai qui som. No puc deixar de fer-
ho, encara que sé que no t'arriben i no culpo ningú. Jo  
cada  vegada  t'estimo  més  i  sempre  et  guardo  en  un  
record del meu cor (...).

Les llàgrimes comencen a sortir del seus ulls i sent que no 
pot  continuar.  Deixa  la  carta  a  damunt  l'escriptori. 
Reflexiona que totes les  cartes que li  envià el  seu pare 
varen tornar intactes a Mallorca. La padrina es dirigeix 
cap a l'estudi, alena fort, de felicitat i recorda cóm s'unien 
les  seves  mans  amb  les  del  seu  nét,  quant  va  néixer  i 
reclamava el tacte de les mans adultes per iniciar-se en el 
camí de la vida.
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