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La carta certificada que acabava de rebre em desconcertà, 
deia  ben  clar  que  havia  de  personar-me  davant  d’un 
eminent notari de la ciutat per comunicació urgent, sense 
cap més explicació. Pensant que es tractava d’un error, 
vaig trucar al número que s’indicava a peu de pàgina. La 
recepcionista  corroborà  que hi  havia  d’anar  i  em donà 
hora per aquell mateix matí.

—  Bon dia, sóc Josep Maria Poch Tort —digué el notari 
allargant-me la mà—.

Una  mica  més  i  se  m’escapa  el  riure,  era  un  home 
atractiu, deuria tenir quaranta i pocs, aquells cognoms no 
li esqueien gens. Em feu seure a una butaca davant del 
seu  despatx,  es  posà  les  ulleres  i  digué  mirant  els 
documents que tenia damunt la taula:

— Vostè es la senyoreta Teresa Miró i Font.

— Sí —vaig respondre, ho sóc i no entenc...

—  Comprenc la seva sorpresa, miri, l’he fet venir ja que 
vostè ha d’acceptar o refusar una herència que li ha estat 
atorgada.

— Una què? Jo? De qui? Vaig articular atropelladament.

Ell es tragué les ulleres, em mirà als ulls i digué:

—  Una herència, sí per vostè, i l’atorgant era la senyora 
Maria Antònia Planes i Espinós.

—  No, no, perdoni, jo no conec...  esperi un moment, sí 
recordo... encara que, no, no pot ser, és una broma?.

—  Que li dic que no, no ha sentit a parlar de la paraula 
dels notaris? Digué esgrimint un somriure. Miri, li llegiré 
el llegat i a poc a poc ho anirà entenent.
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Jo, Maria Antònia Planes i  Espinós, soltera, facultada  
per  atorgar  aquest  document  davant  notari,  nomeno  
hereva  universal  dels  meus  béns,  la  senyoreta  Teresa  
Miró i Font.

La meva cara anava canviant gradualment d’incrèdula a 
desconcertada, el notari semblava que s’ho estava passant 
d’allò més bé, i prosseguí.

Els  seus  béns,  eren:  casa  situada  a  la  població  de 
Torrevileta, carrer de L’Ermita, sense número, consta de 
dues plantes...

Els  meus  ulls  s’humitejaren  mentre  el  notari  llegia, 
recordava la senyora Maria Antònia, asseguda al balancí, 
explicant-me la història d’aquella casa. Vaig interrompre 
la lectura dient:

—  El dia que la vaig conèixer, la meva visita, tenia per 
objecte  aconseguir  que  la  senyora  vengués  a  un  preu 
irrisori la seva propietat. A l’empresa on jo treballava hi 
estaven interessats per la bona ubicació a construir-hi un 
complex  hoteler.  Li  havia  d’anar  oferint  mica  en mica, 
segons la resistència que hi posés, primer diners, després 
una plaça vitalícia pagada en una bona residència... Fos 
com fos, el benefici que se’n trauria seria compensat amb 
escreix. Jo era bona en la feina, aquell cop però, no vaig 
aconseguir l’objectiu. No ho vaig voler, la història de la 
casa....  «Era una operació molt important i per això t’hi 
vam enviar a tu» digueren els meus caps, circumspectes i 
molt seriosos quan em van cridar al despatx.  «Com que 
aquesta operació no ha resultat, per mala praxis teva, ens 
veiem obligats a fer-te fora, rebràs la teva liquidació i no 
cal que tornis més».
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La indemnització resultà ser ben minsa, només feia dos 
anys que hi treballava i el que figurava a la nòmina no era 
pas  el  que  cobrava  en  realitat,  l’acomiadament  els  va 
sortir  tirat.  La  meva  feblesa  m’havia  deixat  en  una 
situació  complicada,  durant  un  temps  podria  pagar  el 
lloguer i les despeses, però quant de temps? I ara, quasi 
esgotat  el  subsidi,  encara  no  ho  entenc,  rebo  aquesta 
herència.

— Les seves raons deuria tenir la senyora Planes. Miri, en 
tot cas, crec que els dubtes que té potser els hi aclarirà el 
contingut d’aquesta carta, confiada a mi per la difunta i 
que li he de lliurar en mà en el moment de l’acceptació de 
l’herència.  L’accepta?  —digué  allargant-me  un  sobre 
tancat acompanyat d’un somriure.  

— I és clar que l’accepto, no sé quins motius hi haurà i la 
veritat és que no podia venir en millor moment, la meva 
situació... en fi ja la pot suposar.  

—  Ah! una última cosa, la senyora Planes m’indicà que 
aquesta carta l’havia de llegir en entrar a la seva casa de 
Torrevileta, ara la de vostè, aquí en té les claus.

Vaig sortir de l’edifici encara en estat de xoc. Passant per 
l’estació, vaig mirar l’horari de trens per anar-hi aquella 
mateixa tarda. 

Havia arribat davant la casa i m’hi vaig estar una bona 
estona palplantada mirant-la, fins que un noiet despistat 
que  corria  brandant  un  caçapapallones  topà  amb  mi. 
Llavors vaig obrir la porta, dues voltes a la dreta i ja era a 
dins. A l’entrada, a mà esquerra, a un cantó, el balancí, al 
mateix lloc on aquella vegada em rebé la senyora Planes, 
vaig seure-hi, obrint nerviosament la carta:

Semblava que la veia asseguda al balancí.
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Benvolguda Teresa:

D’ençà del  dia que  vas venir-me a trobar,  vaig  veure  
clar que series una digna destinatària d’aquesta casa i  
tot el que hi conté. Assabentada del teu acomiadament,  
des d’aquell moment vaig saber dels teus maldecaps per  
tirar endavant sense la feina que vas perdre a causa de  
la teva actuació.  Ja  no t’hauràs d’amoïnar per res,  si  
saps ser una bona administradora dels teus “béns”.

Dels meus béns —vaig pensar tot  fent una pausa en la 
lectura.  La casa és gran i  bonica,  m’encantarà viure-hi, 
també  em  costarà  mantenir-la,  és  enorme,  i  sense 
ingressos... vaig prosseguir la lectura.

Coneixes la casa, te’n recordes de la història que conté?  
Encara  que  hi  ha  una  cosa  que  no  sap  ningú,  un  
assumpte que et permetrà viure sense estretors si saps  
administrar-te, que en sabràs, n’estic segura. Un secret  
que  ni  el  notari  ni  l’administrador  que  vaig  tenir  en  
vida, saben. Per conèixer el que fa el cas, hauràs  d’anar  
al pis de dalt, a les golfes, recordes?. A la tercera biga,  
començant  per  l’entrada,  al  cantó  de  la  dreta  just  al  
costat de l’arbre genealògic de la família,  ho trobaràs. 

Mentre  pujava  els  graons  agafant-me  amb  una  mà  al 
passamà de fusta, a l’altra sostenia la carta, i continuava 
llegint.

Hi ha  una escala recolzada a la paret, enfila-t’hi i busca.

La meva alçada no em permetia veure el  que hi  havia. 
Palpant,  vaig  trobar  un  forat  a  la  biga,  a  dins,  un 
embolcall de roba cruixia en pressionar-lo. A poc a poc, el 
vaig  treure  de  l’amagatall  i  amb  compte,  baixant  els 
graons, la carta em caigué a terra.
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Em vaig ajupir per agafar-la i vaig continuar 

Ja l’has obert? Obre’l sinó

Vaig treure el lligall que fermava el paquet, a dins hi havia 
una  vella  bossa  de  cuiro...  què  era  allò?  Perplexa  vaig 
examinar  el  contingut;  milers  de  bitllets  de  “LA 
REPUBLICA”  paper  mullat,  no  valen  per  res,  quants 
diners hi deuen haver? Seguia llegint:

Puc imaginar la cara que faràs, no et pensis que és res  
d’il·legal. Són diners bons, autèntics i ara són teus, els  
guardava per un 'si de cas'. I res més, quedo tranquil·la  
que tot ha quedat en bones mans.

Maria Antònia Planes i Espinós.

I jo que m’havia fet il·lusions... refotuda vella! 

— Finques El Progrés?, encara tenen interès per construir 
el  complex hoteler  a  Torrevileta? Sí,  sí  sóc propietària, 
dilluns? em va bé, sí en parlarem.
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