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Aquell noi que vaig ser no es resigna a fer-se gran, i  el 
record, enganxat com fang a les mans, el delata sempre 
que una espurna humida regalima galtes  avall  somiant 
allò que no va ser i pogué ser.  Quan estava cansat solia 
anar al riu a capbussar-me en tolls d’aigua clara, sol, nu, 
només amb el Sol o les estrelles per companyia, i la por; 
la maleïda por de ser descobert per qualsevol veí massa 
xerraire;  que  ho  explicaria  a  casa  com  un  pecat 
inconfessable;  era jove, massa jove per adonar-me’n de 
tot;  la  innocència  encara  no  era  perduda  i  la  solitud 
massa gran per viure-la sol.

No us he dit, però jo sóc de poble. No és una declaració 
d’intencions, només un principi bàsic per conèixer que la 
vida és diferent depenen d’on un viu; i  a mi, el riu, els 
boscos i les muntanyes m’han format i n’han fet part del 
seu paisatge;  que els horts i  els conreus encara que no 
meus, me’ls feia sempre que podia. Com us deia, sóc de 
poble;  i  el  meu  poble  era  dalt  d’un  turonet,  amb  dos 
carrers paral·lels i  tres més que s’entrecreuaven; alguns 
deien, fins i tot, que des del vell dipòsit de l’aigua, tenia 
forma  de  creu,  sempre  la  religió  present  en  totes  les 
esferes de la vida. 

Havíem  estat  feliços  durant  la  nostra  interminable 
infantesa,  sempre  lliures  pel  bosc  com  uns  robinsons 
qualssevol,  jugant  per  l’Aubereda  com  si  fos  la  selva 
verge, rondant per les cases abandonades talment castells 
per descobrir; tots ens era pàtria i no sabíem que érem 
feliços  perquè  no ens  ho  preguntàvem  i  realment  ho 
érem. Era emocionant, per exemple, saltar, jugar, reptar, 
amagar-se entre el joncs del Càrcol,  saber-se invisible i 
invencible;  tots  contra tots  i  l’últim a guanyar,  aquesta 
era la consigna i aquesta la raó del joc, ser l’últim en ser 
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descobert;  jugar  a  “manos”  entre  els  joncs;  encara  ara 
m’emociona  el  record  d’aquell  infant  que  vaig  ser, 
esmunyedís entre els joncs i l’aigua del rierol, disposat a 
guanyar,  sabedor  que  es  pot  perdre.  Altres  vegades 
corríem de nit pels bancals llaurats, pels horts conreats, i 
només  buscàvem el  gaudi  fàcil  i  senzill  no  teníem por 
quan corríem accelerats saltant bancals i travessant horts 
sota la llum de la lluna estiuenca; ni fèiem esments dels 
crits i  udols que la nit ens regalava, furtius pels camps 
llaurats, pels horts ben regats, només la petjada al fang 
ens deixava momentàniament aturats; era la nostra petita 
dissort; l’endemà la mare ho sabria. 

Em marejo només de recordar les coses que eren pecat i 
no podíem fer sinó d’amagat i encara amb la recança de 
l’infern rondant  el  nostre  cap  sense  descans.  Quan era 
l’estiu, els banys eren comunals, en una bassa als afores 
del poble, en dèiem el bassot perquè era llarg i estret i 
semblava qui sap què, una piscina era un quimera. Ens 
ajuntàvem la  colla  i  hi  anàvem,  ens  canviàvem en una 
cova propera, i sempre que podíem miràvem les noies per 
veure  si  podíem veure  alguna cosa.  No era  només el 
desig de carn o de sexe no, era també el fet de traspassar 
una línia que ens havien marcat amb foc i ferro al cervell 
perquè no la creuéssim, o quan podíem quedar sols a casa 
sense  pares  ni  ningú  que  ens  pogués  amoïnar,  ens 
ajuntàvem  tres  o  quatre  nois  i  noies  i  jugàvem  a  tot, 
bàsicament a tocar-nos i grapejar-nos fins allí on podíem 
o ens deixaven les  noies.  (Això encara no ho he pogut 
esbrinar  mai,  ni  tan  sols  ara  que  ja  no  puc  ni  vull 
grapejar). 

Pecat  era una paraula ambivalent,  unes vegades ens  la 
volíem saltar i d’altres ens reprimia; sempre amb la doble 
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moral  judeocristiana.  Em passava alguna vegada:  M’ha 
tocat fer d’escolà i  he passat el  plat;  hi  havia fins i  tot 
algun bitllet. Si tingués més coratge allargaria la mà i me 
n’emportaria un grapat sense dir res a ningú; després, al 
sortir de missa, convidaria els meus amics a fumar i beure 
alcohol del car a la cabana que tenim enmig del bosc i ens 
creuríem  els  Bogart  i  Brando  de  torn.  Això  sí,  ben 
amagats de mirades indiscretes que puguin piular alguna 
cosa als pares, al capellà o al mestre; quina trilogia!!

La infància és un temps de contínua descoberta, remenes 
tots els racons, busques en qualsevol indret aquell tresor 
amagat,  preguntes  tant  i  indagues  sense  descans,  que 
alguna  vegada  trobes.  La  infància  és  efímera  com  la 
recerca de la felicitat i la possibilitat de trobar-la.

Corríem  pel  bosc,  pels  pins  mig  trencats,  pel  sotabosc 
brut,  les  cames  ben  ratllades  pels  esbarzers  i  les 
argelagues; i el tresor a les mans cridant; una bomba de la 
Guerra Civil!!!  Preuat premi per aquests soldats de fireta 
que  érem  aquells  infants  que  jugàvem  a  guerres  amb 
pistoles  de  fusta  i  bombes de  pinyes  de  pins.  Ara  s’ha 
acabat el joc, tots reunits al voltant de la ferralla decidint 
que s’havia de fer.

Aquells mestres que no sabien somriure, que no deixaven 
riure; aquells mestres que ens volien ensenyar com era el 
món  i  no  havien  sortit  mai  de  casa.  Aquella  escola 
austera,  aquella  societat  més  sòbria  encara,  no  ens 
deixava  dibuixar  amb colors  perquè  la  vida  només  era 
gris. I no podíem parlar de la Guerra. No coneixíem ningú 
que no hagués viscut la guerra que en parlés; el silenci de 
la por era sempre la resposta a les innocents preguntes 
d’aquells  xiquets  que  començàvem  a  sortir  de  l’ou  i 
volíem saber  més,  perquè intuíem que alguna cosa del 
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passat  se’ns  amagava.  No  volíem  guanyar  cap  guerra 
perquè en venien d’una de perduda; només demanàvem 
una mica d’aire per respirar i uns quants llibres per llegir. 
Només ens oferien estampes de sants i ens parlaven de la 
bonesa dels vencedors  i de la mala fe dels vençuts.

Avui la colla està contenta, es reuneix per anar a berenar 
plegats, nois i noies junts, camí de la Font del Pio; no és 
lluny del  poble,  però per uns vailets  com nosaltres ens 
semblava un viatge a la llibertat, lluny dels pares, de la 
societat resclosa en ella mateixa, per fi podríem fer allò 
que ens plagués sense demanar permís, sense pensar que 
allò era “pecat” (sempre el pecat al damunt de les nostres 
consciències  menudes  i  innocents).  La  sort  era  que  el 
nostre  desig  era  més  gran  que  la  seva  mentida  i 
comprovàvem  constantment  que  la  vida  era  una  altra 
cosa  del  què  ens  deien  les  autoritats  i  els  pares.  I 
nosaltres, com les magnòlies del jardí que són tan velles 
que ja no se’n recorden de qui les va plantar, però de tan 
agraïdes que són, encara fan ombra als veïns que ara la 
gaudeixen, ens anàvem fent grans.

El poble era lluny de tot, les muntanyes no eren només 
una frontera natural, sinó que  a més, influenciava en la 
manera d’entendre el món dels seus habitants;  i  és per 
això que aquell món tancat només aconseguia ofegar als 
pocs que pensàvem que més enllà de les muntanyes hi 
havia  vida.  Alguns marxaren per  a  no tornar,  altres  es 
quedaren i  això els enterrà en vida, per això la sempre 
tristesa dels  seus  habitants  omple  els  espais  del  poble. 
Sempre  que  passava  un  avió  enlairàvem  el  cap  i 
marxàvem  amb  ell  imaginant-nos  països  llunyans  i 
exòtics  que  només  sabíem per  alguns  llibres,  que  tot  i 
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estar  censurats,  ens  permetien  veure  altres  paradisos 
possibles.

Era tan fàcil  ser  feliç  que només calia  tancar  els  ulls  i 
arrencar a córrer. 

Vulnerables, això és el que pensaven que érem els que es 
volien  ensarronar  amb  mentides  oficials  carregades  de 
pors certes; però vàrem aconseguir deslliurar-nos d’elles 
només amb la paciència del temps i l’esperança de l’oblit. 
I amb el temps ens férem forts i lliures, i vam ensopegar i 
vam  caure,  però  ho  férem  sols  sota  la  nostra  única 
responsabilitat. 

Al marge, just sota l’olivera centenària del tros d’en Cinto, 
entre les pedres adossades pel fang i el pas dels anys, vaig 
amagar aquella primera carta d’amor que em va enviar. 
Quatre  paraules  toixes  que,  sense  aparent  sentit,  jo  li 
donava tot. Em volia veure a soles al barranc Tancat, sota 
la balma del Quico; dissabte a la tarda.

Recordo que em vaig passar els tres dies frisant perquè 
arribés  el  dia,  comptant  les  hores  que  faltaven,  anant 
cada dia al marge de l’olivera centenària i llegir i rellegir 
mil vegades aquella carta...

No va aparèixer el dissabte, ni el diumenge ni mai més... 
Havia marxat del poble amb els seus pares per sempre 
més.

Encara  la  guardo,  encara  avui  està  al  marge  de  sota 
l’olivera  centenària  del  Cinto  esperant,  esperant-la.  I 
quan vaig al poble torno al marge i llegeixo i rellegeixo 
aquella carta, i espero que ella torni i em digui, només, si 
era veritat el que jo pensava.
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Fang a les mans, als peus; fang per tot el cos, a la roba, als 
pantalons, fins i tot als calçotets, però sempre aquell fang 
pur,  intacte,  sense  cap  barreja  que  no  fos  terra  neta  i 
aigua  clara.  Records  de  la  infantesa  que  suren 
constantment  en  aquell  home  que  ara  sóc  i  d’aquell 
xiquet que vaig ser i que encara avui enyoro tornar a ser.
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