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Entre  la  mainada  ningú  presumia  o  menyspreava  un 
company  perquè  a  casa  seva  fossin  d’esquerres  o  de 
dretes.  O  dit  d’una  altra  manera,  franquistes  o 
republicans, perquè no en teníem consciència ni sabíem 
que volia dir, francament ens sonava a música celestial.

La  diferencia  que  hi  havia  entre  nosaltres  era  la 
vestimenta. Per a uns era com si cada dia fos diumenge, 
als nostres ulls ens semblava que anaven molt mudats. És 
a dir, que no anaven com la majoria que portàvem el cul 
apedaçat, fruit de l’economia molt minsa de les famílies i 
també  perquè  tots  plegats  érem  unes  bones  peces.  Hi 
havia a més una altra diferència, i aquesta era que alguns 
acostumaven  a  fer  batxillerat  mentre  que  la  resta  ens 
quedàvem  amb  les  quatre  regles.  Això  no  vol  dir  que 
fossin més llestos, senzillament a casa seva s’ho podien 
permetre i volien, com tots els pares, el millor per als seus 
fills,  cosa  que  es  traduïa  posteriorment  en  anar  a  la 
universitat i poder fer una carrera.

Els jocs que fèiem eren bastant variats seguint sempre la 
moda que ens imposaven els més grans. El joc “estrella” 
eren els patacons. S’havia de disposar d’un ferro petit i 
rectangular anomenat  “palet”,  que ens donava el  ferrer 
del poble, i els patacons que es feien amb retalls de les 
cartes de joc. El cafeter, quan les baralles dels jugadors ja 
eren massa ronyoses, les canviava comprant-ne de noves 
i  les  velles  les  regalava  a  alguna  ànima  caritativa  que 
s’entretenia a fer-ne quatre trossos per subministrar-los a 
la quitxalla, sempre a canvi d’algun servei.

El  joc  era  qüestió  d’habilitat  i  punteria  per  “matar”  el 
contrincant,  cosa  que  s’aconseguia  tocant  el  seu  palet 
amb  el  propi,  aleshores  era  qüestió  de  pagar  l’import 
establert  en  iniciar-lo.  Els  que  eren  molt  hàbils  tenien 
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veritables fortunes en patacons i quan algú ens deia que 
ja en tenia mil, el miràvem amb ulls oberts com mussols i 
amb la mateixa enveja que els adults miraven els rics de 
l’època.  Algunes  vegades,  normalment  els  dissabtes  al 
matí, es feien partides entre dos “milionaris” en les quals 
si  jugava una vertadera fortuna:  cent  patacons.  Tota la 
setmana anterior no es parlava d’altre cosa i la posterior 
també,  discutint  aquesta  o  aquella  jugada.  Mira  si  era 
important  el  patacó  que  el  fèiem servir  de  moneda  de 
canvi per a petites compres o per pagar algun treball. Era 
un cartronet ronyós però preuat per a nosaltres com un 
veritable  tresor.  Hi  havia  també  una  altra  modalitat 
d’aquest  joc  per  practicar-lo  en  llocs  tancats,  quan  el 
temps no permetia jugar al  carrer.  Es tractava d’agafar 
patacons i deixar-los caure des d’una paret ó bé asseguts 
a un banc i anar-los tirant suaument fins que un queia 
sobre l’altre, llavors l’afortunat es quedava amb tot el que 
hi havia en joc. Alguns agosarats fins i tot s’havien atrevit 
a fer-ho a la classe, però si els atrapava el mestre no els en 
quedaven  més  ganes.  Era  un  joc  ràpid  i  propens  a 
enganxar-t’hi.

Altres vegades jugàvem a futbol a l’era de cal Perejàn i 
fèiem partits inoblidables. Tots anàvem darrera la pilota, 
potser érem 30, i de fet eren veritables batalles campals 
més que partits intel·ligents però ja ens estava bé. L’única 
pega era que si  l’amo de la pilota  no la portava,  no hi 
havia partit, de fet ja li recordàvem a l’Enric que no se la 
deixés  a  casa.  A  l’hora  de  fer  les  alineacions,  primer 
s’agafaven els bons i després cada bàndol triava la resta: 
un de dolent a cada costat i així tots quedàvem col·locats.

Quan ets petit sempre tens un amic de l’ànima amb qui 
jugues més i amb qui tens totes les confidències, i que de 
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retruc és també amb qui fas  els  disbarats  més grossos. 
Per a mi, aquest amic era l’Adrià. En fèiem de tots colors i 
ara, quan ho recordem, possiblement el que ens fa més 
gràcia és que estàvem influïts pels patufets de l’època i 
concretament per “Hazañas Bélicas” que, tal com diu el 
seu  nom,  era  de  caire  militarista  i  ens  agradava  d’allò 
més. El cas és que, ficant-nos a la pell dels seus herois, 
vàrem decidir  fer  un  paracaigudes  i,  quan érem sols  a 
casa, vam agafar el mocador de fer farcells de l’àvia, vam 
posar  uns  cordills  als  extrems  i  hi  vam  lligar  el  gat 
llençant-lo des de les golfes. A l’animaló no li va passar 
res i en vista de l’èxit del invent, vàrem decidir fer-ho una 
miqueta més complicat lligant una gallina, de manera que 
quan volés semblés un helicòpter. Però aquesta vegada la 
cosa no va funcionar ja que la gallina es va enredar amb el 
mocador  i  va  acabar  coixa.  A  l’àvia  no  la  vam  poder 
enganyar  i  ja  va  témer  que  es  tractava  d’alguna 
entremaliadura grossa culpant-nos d’haver-li deixat coixa 
la gallina més ponedora del corral.

Un altre disbarat va ser agafar d’amagatotis pólvora dels 
nostres  pares  que eren caçadors.  Entre  tots  dos  potser 
vàrem aconseguir-ne uns 300 grams, i la intenció era fer 
coets, però una guspira va caure al pot on la teníem, va 
fer una gran flamarada i vam quedar amb les celles sense 
pèls  i  una  bona  clapa  de  cabells  del  front  socarrats. 
Afortunadament  la  cosa  no  va  anar  més  lluny  i  aquell 
afany “guerrer” va quedar estroncat amb el càstig que ens 
van posar. No ens van quedar ganes de tornar-hi, i a més 
el  proper  diumenge,  ajudant  la  missa  vestits  d’escolà  i 
amb aquella fila, tothom se’n va assabentar i vam passar 
tanta  vergonya  que  va  ser  el  final  de  les  nostres 
“aventures bèl·liques”.
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Un altre joc que ens agradava molt, però que normalment 
només el fèiem en època de vacances, era enganyar als 
vehicles que passaven per la carretera N-II que partia el 
poble per la meitat. Ens posàvem a la sortida, en un tram 
en què la carretera passava entre un bosquet, allà teníem 
un estoc de totxos i n’embolicàvem un amb paper de regal 
i el posàvem a la vorera com si algú l’hagués perdut. No 
fallava  mai,  cotxe  que  passava  cotxe  que  es  parava,  i 
nosaltres,  des  d’un  turonet,  ens  en  rèiem  i  els 
escridassàvem. A vegades fèiem la broma més sagnant, 
agafàvem una capsa de sabates i l’omplíem d’excrements i 
l’embolicàvem bé. Una vegada vam enredar un cotxe de la 
guàrdia civil que va parar en sec, amb tan mala fortuna 
que el  vehicle  que  anava  al  seu darrera el  va  embastír 
quedant  abonyegats  els  dos  cotxes.  Ens  vàrem escapar 
corrent com un llamp serè i durant un temps vam aparcar 
aquest joc de “fer parar cotxes”, però com que era massa 
divertit  per deixar-lo arraconat del  tot,  així  que ens va 
passar una mica la por, vam tornar-hi.

Una altra manera de passar-ho bé era anar a trucar les 
cases.  Ho  fèiem  quan  era  entrada  de  fosc  i  passàvem 
corrents d’un cap a l’altre del poble, però havies d’anar 
molt llest, perquè mentre l’un trucava a una casa, l’altre 
ho feia a una altra, i si no t’afanyaves et podies trobar de 
cara amb els que sortien a veure qui havia trucat. En fi, 
coses de canalla.

A  l’estiu,  amb  la  consegüent  angúnia  de  les  mares, 
anàvem a banyar-nos al pèlag del forner, un toll que hi 
havia sota un saltant d’aigua freda i cristal·lina que naixia 
a  Roc  Estret.  Allà  vam aprendre  a  nedar  i  encara  que 
haguéssim de caminar mitja hora sota el sol del mes de 
juliol i agost, valia la pena. Ens posàvem sota el saltant 
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que  feia  de  dutxa  gegantina  i  rebre  sobre  els  nostres 
febles cossos la patacada de l’aigua era fabulós. Era tan 
freda i  era tanta l’estona que ens estàvem dins que les 
puntes dels dits ens quedaven arrugades com panses i no 
en sortíem fins que ens espetegaven les dents. En acabar 
anàvem  molt  lleugers  cap  a  casa  perquè  la  gana  ens 
arborava.

Hi havia èpoques que ens venia la dèria de fer com els 
pares i avis. Buscàvem un terreny al peu d’un torrent per 
disposar d’aigua, en netejàvem uns quants metres i allà 
ens  muntàvem  un  hortet  i  al  seu  costat  hi  fèiem  una 
barraca  de  canyes,  com  si  uns  anys  més  tard  no 
haguéssim  de  fer-ho  per  força.  Ens  feia  gràcia  veure 
créixer les plantes i quan podíem portar alguns pebrots, 
albergínies o tomàquets de la nostra pròpia collita a casa, 
estàvem molt contents.

No obstant,  el  joc  més bèstia  era la  tradicional  batalla 
campal  a  cops  de  roc  entre  els  nois  del  poble  i  els 
estiuejants,  o  com  es  deia  aleshores  “els  que  venien  a 
prendre les aigües”. Aquesta batalla era l’acomiadament 
de l’estiu, i l’acostumàvem a fer el dia que la majoria se’n 
tornava a casa. Les pedres són armes perilloses i tant a un 
bàndol com a l’altre sempre hi havia algú que rebia de 
valent,  però  ho  aguantàvem  estoicament  i  sense 
ressentiment perquè al vespre ens reuníem tots plegats, 
davant de cal Patxò, i fèiem la festa de comiat escoltant 
les cançonetes de moda en una ràdio que ens treien a la 
finestra.  Recordo  un  cantant  italià  en  concret,  es  deia 
Renato Carosone i  ens feia  les  delícies  amb “Torero” o 
“Piccolissima serenata”... Beneïda joventut, quins temps!
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