
Primera vida

“Pobreta, no ha pogut conèixer com n’era de bo, honrat 
i treballador el seu pare”. L’Alòdia nasqué quatre setmanes 
després que el seu pare, enmig d’un rampell de treballs 
forçats amb els bous que li llauraven les terres, morís re-
bentat per un sobreesforç. L’home no volia canviar els seus 
costums de treball. La majoria de veïns del poble cantaven 
les excel·lències de llaurar amb la mula, car la feina, deien, 
es feia molt més ràpid, però ell tenia comprovat que els que 
havien fet el canvi d’animal, a la fi, tenien menys collita. 
A més, en Pere tenia un gran afecte als seus bous, perquè 
n’admirava la lentitud amb què executaven les tasques i la 
seguretat i la fermesa en el seu treball, alhora que se sentia 
molt acompanyat per ells. Tots tres caminaven lentament 
pels camps, sense agitar-se, concentrats en el que feien i 
amb la mirada fixa en la terra que removien sense queixar-
se mai, sense esbufegar, en silenci i amb paciència. Fins i 
tot en aquella tarda funesta, tarda de terra molla, tarda de 
mort, en què el jou s’endinsà de manera insòlita en el fang, 

EL RETORN DE L’ALÒDIA

Teresa Ibars Chimeno



52 Teresa Ibars Chimeno

tots tres s’enfrontaren bravament a l’adversitat en silenci. 
El cor d’en Pere, però, no aguantà l’acalorament de la 
lluita compartida amb els animals per fer avançar l’aladre, 
que, clavat als terrossos, feia com si volgués ser una sola 
cosa amb ells. Quan el sol s’amagà i el sopar començà a 
quedar fred damunt la taula ja parada, preocupada la seva 
dona i preocupats tots els altres per la demora, sortiren 
de la població cap a la partida de les Mitjanes, on en Pere 
treballava aquell dia. En arribar a la finca, el trobaren mort 
al cantó del jou desenganxat dels bous i els dos animals que 
vetllaven el seu amo. Les campanes tocaren a morts i, un 
cop net i vestit per al seu funeral, en Peret va ser dipositat 
en un taüt tan pesat i tan fosc com els mateixos pensaments 
de la prenyada Marieta. 

Quants plors se sentiren aquella nit a la vella casa del 
carrer del Mig! Quantes llàgrimes s’escaparen del ulls de les 
persones del poble després que la notícia s’esbombés des del 
campanar de la vella església! La Maria era compadida per 
la resta de dones que l’acompanyaven amb els rosaris a les 
mans i els consols a la boca, mentre la Roseta de casa Felibet 
l’agafava de la mà i li deixava amorosament la seva espatlla 
perquè hi reclinés el cap cada cop que li fes falta. Feia tanta 
compassió al cantó del seu marit mort amb aquell ventre 
replet de vida! Produïa tanta pena pensar que aquell nou 
ésser, encara tancat dins les entranyes maternes, no conei-
xeria mai l’home tranquil i pacífic que li donà la vida!

Quan la Marieta, desanimada, desganada, envellida i 
molt resignada, es posà de part, la Montserrat de ca la Lle-
vadora, que per tradició familiar i per vocació i dedicació 
personal al món dels nounats es dedicava en cos i ànima 
a obrir els camins de la vida als que arribaven de nou a les 
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cases de la vila, arribà a la casa amb directrius ben clares. 
La Francesca, cunyada del difunt Peret, l’havia d’ajudar 
en el part i, sufocada i vermella pel neguit i per la calor 
de l’escalfor de l’aigua que ja estava bullint, no parava de 
córrer d’un cantó a l’altre i de ventar-se. L’Alòdia no es féu 
esperar, i quan tan sols passaven uns minuts de les nou de 
matí eixí del ventre de la pobra Marieta. Que dolça va ser 
quan va arribar en aquest món!, que despreocupada sem-
blava!, que poc sabia que els seus germans grans li farien 
de pare mentre ella els feia de germana petita!

La Francesca veié el sexe de la criatura i sortí esperitada al 
terrat del darrere de la casa, on estenien la roba molla. Dirigí 
la mirada cap al col·legi de les monges, que estava a pocs 
metres, i començà a cridar a les seves filles, que aprenien a 
brodar amb les germanes Carmelites: “Tereseta, Teresetaaaa, 
Francesqueta, Francesquetaaaa, tenim una xiqueta, tenim 
una xiquetaaaaa! Valgui’m Déu…, quina alegria per a la 
pobra Marieta….! Francesqueta…., Teresetaaaaa…!”.

La Marieta, en veure la carona de la criatura, entengué 
que havia de reaccionar, que havia de sobreposar-se a la 
pèrdua del seu home i que li havia de fer niu ajudada pels 
seus dos altres fills, l’Eudald i el Martí. Havia decidit, ja 
feia dies, com l’anomenaria si era una nena, perquè des de 
petita l’havia impressionat la història de les dues germanes 
Alòdia i Nunilo, que foren màrtirs dels musulmans per 
voler abraçar la religió cristiana. Aquell relat explicat un i 
altre cop pel seu oncle Sebino, que havia viscut i treballat 
molt de temps en terres on es veneraven les santes, va fer 
que la Marieta es decidís a posar el nom d’una de les dues 
màrtirs a la xiqueta. L’Alòdia cresqué banyada d’amor, 
folrada d’estimació i embolcallada pels sentiments que els 
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dos germans, a imitació de la mare, li demostraren en tot 
moment perquè fos més portadora la manca total i absoluta 
del pare. La potència de tot el que sentí la nena féu que des 
de ben petita se sabés ancorada al seu entorn amb grosses 
arrels que li donaven vida, que li donaven confiança, que 
li donaven estabilitat, equilibri i fortalesa. La mare era un 
llibre obert on els tres germans aprengueren a llegir els 
símbols d’allò veritablement important, els sentiments. 
La dona, que demostrava tothora la seva saviesa, els va fer 
comprometre entre ells de per vida amb uns llaços tan forts 
que ultrapassarien fins i tot la seva mort. Mai s’havien de 
distanciar ni per banals baralles pel que es podia comptar 
amb els dits, ni per terceres persones que volguessin fer-los 
ballar al ritme d’altres vents com si fossin desmais a mercè 
de la marinada del caient de la tarda.

Segona vida

Per aquelles coses del destí, per aquells desitjos endogà-
mics de trobar dins un mateix cercle l’acomodament dels 
seus elements, l’Alòdia va ser presentada a un parent llunyà 
del secà. Aquella festa major, per una planificada casualitat, 
va arribar al poble el fill d’un cosí del pare que vivia allà 
on mai s’entollava la terra, on no hi havia bultra ni horts, 
on les cases abans senyorials ara començaven a entrar en 
declivi. En Robert, que així s’anomenava el noi, era reservat, 
tan àrid com el mateix paisatge d’on provenia, poc rialler i 
gens acostumat a fer gresca dins una séquia. Allà d’on venia, 
solament plovia quan ningú hi pensava. Allí solament es 
pensava en la pluja quan fins i tot les argelagues i les bledes 
de secà començaven a mostrar una pal·lidesa malaltissa i a 
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semblar desmais tan aparentment ressecs com els baobabs 
de l’Àfrica. A la terra del Robert, quan la necessitat i el re-
cord de l’aigua caiguda del cel es començaven a comentar 
insistentment al llarg de les pesants tardes de la críptica i 
estiuenca calor del poc ambientat poble de secà, era perquè 
tot i tots pregaven un xic de rec diví. Un jorn rere un altre, 
no plovia, no passava res, i quan ocorria no era que el cel 
vestit de gris deixés anar el seu bé de Déu. El que canviava 
les rutines solia ser una processó de familiars vestits de negre 
que seguien les passes d’altres parents, també de dol, que 
portaven a les espatlles un difunt encaixat i poc esperat. I 
no plovia, i bufava un aire càlid que venia de l’interior i que 
passejava entre els que s’asseien apinyats davall del para-sol 
del bar de la plaça de l’església, i també entre els que s’esfor-
çaven, en el seu caminar, a fer arribar la fosca caixa de fusta 
davant l’altar major de Sant Nicolau de Bari. Tot, la manca 
de pluja, la calitja de l’estiu, el vent que sufocava i que de 
manera calmada rondava entre els personatges d’aquelles 
tardes d’enterraments i de partides de cartes, comportava 
rutina, tedi, ataràxia vital, peresa emocional.

En Robert, que era la clara imatge d’aquelles terres fan-
tasmagòriques de vells casals de pedra, d’antigues fortunes 
d’oli, d’ametlla, de vi i de cereals, d’entrades de pedra i 
de sortides d’adob, s’havia escapat per uns dies de tot allò 
per fer festa a la casa dels parents de l’horta. Al llarg dels 
àpats familiars els parlava dels paisatges abandonats a la 
seva sort…, a la seva dissort…!, dels horitzons de valletes 
i d’espones farcides d’arbres centenaris d’estranyes figu-
res. Els relatava com les persianes verdes que cobrien les 
finestres i els balcons, a les tardes d’asfixiant i febril vent, 
sonaven com petites i melòdiques matraques de fusta que 
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delataven indiscretes mirades camuflades. Els donava una 
idea de com era la vida en aquells pobles comunicats per 
pistes de terra no ferma, plenes de pedres, de pols, de clots 
i de trencs produïts pel pas de pesats carruatges estirats per 
animals. Els feia un retrat de pobles comunicats entre si, 
incomunicats amb la resta del món per la soledat.

L’Alòdia, en veure’l, va notar l’olor de timó, de farigola 
i d’espígol. Va recordar també l’olor d’estable i de calenta 
rebosteria de magdalenes sortides del forn i de carquinyolis 
fets amb ametlles de la mateixa collita que percebia quan de 
petita anava a visitar els parents llunyans de les àrides terres. 
Va veure-li reflectida al rostre la soledat del secà, va notar-ne 
l’olor, la llum de cel serè reflectida als ulls, va rememorar el 
vell sabor de celiandre i matafaluga en els dolços que els va 
portar com a present…, tot allò li va fer desitjar ser gran. 
Va voler emigrar de la infantesa per trobar-se amb el Robert 
en aquell vell món d’austeritat i rigidesa. I ho va fer, i quan 
va marxar del poble, després de dos anys de festeig mesurat 
i ponderat, casada ja amb el Robert, va plorar abraçada a 
la mare i va mirar amb tendra admiració els dos germans 
que li havien fet de tutors i que encara no havien sortit de 
la casa pairal. I abans de perdre’ls de vista els va prometre 
visitar-los cada Sant Antolí i cada Sant Gaietà, no oblidar-
los ni un sol dia de la seva vida i ser fidel al jurament de 
compromís fraternal fet a la seva mare. 

El Robert pertanyia a una d’aquelles cases d’antic i ranci 
llustre que emanava dels conreus del secà. Feia uns anys que 
tot se n’havia anat en orris per motius econòmics, segons 
deia el diari, i per causes tan reals com la maleïda plaga 
que havia matat els centenaris ceps de les seves finques. 
Tot plegat comportava decadència, tristesa, i un silenci 
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ensordidor que es troncava amb els sospirs de les velles 
assegudes a les entrades de pedra, i amb els brams dels ases 
reclosos als estables. L’Alòdia, però, es va aclimatar ràpida-
ment a aquell univers tan distint al seu. La rutina dels dies 
acabava cada nit amb la companyia d’una àgil marinada 
que obligava tothom a cobrir-se les espatlles quan sortien 
al carrer a prendre la fresca, i el despertar matiner engegava 
de nou la maquinària de l’habitud. 

Els anys passaren i, per molt que haguessin intentat 
tenir fills, la parella va resultar ser tan infructuosa com 
les terres que els acollien. L’Alòdia es quedava prenyada 
amb la mateixa facilitat que avortava després, i això li 
comportà tancament, introspecció, silenci, menys ganes 
de festejar ni els seus i propis sants patrons… desolació! 
Cada cop viatjava més esporàdicament a la seva terra, als 
seus perduts costums, a la seva primera vida. S’obligava 
cada dia a oblidar la seva antiga fortalesa, les seves grosses 
rels que, temps enrere, li havien donat vida, li havien donat 
seguretat i esperances de futur. Cada dia es llevava amb la 
idea clavada a l’enteniment que el sequeral que l’envoltava 
li havia ressecat també les entranyes, i que aquell món de 
silencis i d’olors l’estava allunyant, a passos gegantins, del 
que havia promès no oblidar mai. El Robert també s’aïllà 
progressivament i de manera irrevocable en el seu particular 
clos, i els solcs que feien els seus silenciosos crits en l’ànim 
de l’Alòdia li feren cercar desesperadament una sortida…, 
un retorn a les tendres mirades dels seus germans mentors, 
que continuaven al cantó de la vella i apagada Marieta. 
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Tercera vida

Amb l’albor del dia de l’onomàstica de la Mare de Déu, 
l’Alòdia sortí per la portalada, encara mig ajustada de tota 
la nit, de la casa del seu marit. La llum blanquinosa de 
l’alba li donava un aspecte malaltís i potenciava els seus ulls 
ullerats amb un morat sense matisos. Començà a caminar 
segura de si mateixa, tranquil·la de la decisió presa, segura 
de la inutilitat de romandre un sol dia més en aquella terra 
groga, resseca i sense vida a què pertanyia l’home amb qui 
es va casar quinze anys enrere. Dins un “mocador de far-
do”, hi posà alguna peça de roba, alguna cosa de menjar i 
els pocs records que encara guardava de la seva mare i dels 
seus germans. 

Al cap de quatre hores de caminar per les pistes que 
unien les solituds d’aquell paisatge, l’Alòdia desitjà rabiosa-
ment trobar-se de nou estirada damunt del llit de la cambra 
del davant de la seva casa de l’horta. Enyorà sobtadament 
el soroll d’aigua que corria per aquell vell “queixeret” 
de temps immemorials i se sentí totalment atarantada i 
condolida. No veia el moment de mirar-se en els ulls de 
la seva mare. No veia el moment de sentir els petons i les 
abraçades de qui tant l’havia enyorat, l’Eudald. No veia el 
moment d’explicar al Martí com havia fet la travessa de la 
comarca per tornar-se a allitar entre la seva gent. 

Arribà per fi al seu jaç amb l’ocàs. La mare pelava patates 
per a la verdura del sopar i els dos homes fumaven asseguts 
a l’entrada de la casa. Qui primer la veié fou el Martí, que, 
amb una alegria mai vista, encara que poc demostrada, li 
tragué una cadira, li anà a buscar aigua fresca i li parlà com 
si no hagués marxat mai. L’Eudald pujà a la cuina i avisà la 
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mare, que, després de treure l’olla del foc, baixà a l’entrada 
per veure la filla. L’Alòdia relatà que li havia costat quinze 
anys prendre un determini, però que a la fi havia comprès 
quin era el seu lloc. Que, en no tenir fills, res ni ningú la 
lligava a aquella infructífera terra que a poc a poc l’havia 
anat deixant esmaperduda i desorientada. Que la imatge 
del pare llaurant amb els bous just unes setmanes abans 
que ella nasqués li havia sobrevingut mil cops en somnis, 
i que fins i tot havia aconseguit veure-li la cara, i això que 
en Peret no s’havia fet mai un retrat. Els relatà minuciosa-
ment com la tristesa d’en Robert creixia cada dia amb la 
decadència de les terres i de les cases del secà, i com això a 
ella l’enterrava en vida, la immobilitzava i li feia tenir recel 
dels qui ho vivien. No hi havia res més a dir. 

L’Alòdia, des d’aquell mateix instant, començà a envellir 
assossegadament al cantó de l’Eudald i el Martí. Al cap de 
poc temps de la seva arribada, la Marieta acompanyà en 
Pere en el seu descans etern sense retorn. L’aigua de la séquia 
continuà passant impertorbablement. Els cicles se seguiren 
els uns als altres. Tot passava…, res quedava.


