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El fet d’anar a escola em va comportar una altra obligació, 
fer  d’escolà.  El  rector  que  hi  havia  hagut  abans  de  la 
guerra  i  una  mica  després  d’acabada,  es  va  morir.  Va 
venir un nou substitut més jove i amb noves idees. Aquest 
mossèn va establir  un pacte  tàcit  amb algunes  famílies 
esquerranes del poble, entre elles la meva. Els fills ferien 
d’escolà i ell feria els ulls grossos a la no assistència dels 
adults a les cerimònies religioses, i així es va fer.

Junt amb l’Adrià i el Lluís, ja ens tens cada matí abans 
d’anar a escola cap a l'església per ajudar la missa, tant a 
l’hivern  com  a  l’estiu.  Ens  agradava,  ens  sentíem 
importants, sobretot els festius quan ens vestíem amb la 
sotana i el roquet. Ens semblava qui sap què poder anar 
vestits  amb  aquests  hàbits,  ens  feia  il·lusió,  quina 
innocència! A casa també estaven contents perquè, sense 
implicar-s’hi,  tenien  la  porta  oberta  a  una  de  les 
institucions del poble i accés directe al seu representant, 
que llavors tenia molt poder. També ens feia molta gràcia 
escoltar o respondre en llatí, encara que no entenguéssim 
absolutament res. Recordo algunes d’aquelles expressions 
que  m’han quedat  gravades  per  sempre  a  la  memòria, 
com per exemple:  “Dominus vobiscum”,“Kyrie eleison”, 
“Sursum corda” i “Vere latitas”.

Una de les coses que més esperàvem era la celebració de 
bodes  o  batejos,  que  s’acostumaven  a  fer  en  dissabte, 
diumenge o festiu. Ens agradava perquè sempre saltava 
alguna  propineta  que  ens  feia  molt  feliços,  ja  que 
d’aquesta manera disposàvem de “líquid” per poder anar 
a cal Peret a comprar “sobres-sorpresa” amb cromos de la 
Blancaneu.  Quan tenies  deu sobres  els  hi  portaves i  et 
regalaven  l’àlbum per  clavar  els  cromos,  que  era  quan 
podies avançar de debò la col·lecció. Segur que el dia que 
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endreci les golfes encara el trobaré i em farà molta il·lusió 
perquè  els  records  tendres  de  la  infantesa  pesen  molt 
quan ja es tenen uns quants anys. A casa sempre pidolava 
cèntims  a  l’àvia  per  comprar  cromos.  La  bona  dona 
sempre me’ls donava i jo corria feliç a comprar-los. Si et 
sortien  repetits  no  tenia  cap  importància,  ja  que  la 
majoria de quitxalla fèiem la col·lecció, i per tant el canvi 
estava assegurat. Era realment feliç clavant-los a l’àlbum. 
Poder omplir  una pàgina sense que te’n faltés  cap,  era 
extraordinari. 

A vegades, amb ocasió d’alguna boda, ens convidaven al 
tec i  recordo haver menjat coses totalment noves per a 
mi, a fe que eren bones de debò! Els temps no eren fàcils 
per a una gran majoria i només en comptades ocasions 
ens convidàvem les famílies que s’ho podien permetre. 

Els  enterraments  i  funerals  ens  agradaven  molt  poc 
perquè la gent estava trista i no hi havia propines, encara 
que tenien un avantatge i era que se celebraven els dies 
de cada dia i aquesta obligació ens permetia absentar-nos 
de col·legi. Poder fer “campana” justificada tenia la seva 
gràcia.  Al  mestre  no  li  agradava  gens  ni  mica  que 
perdéssim un matí  o  una tarda d’escola,  però no tenia 
ganes de indisposar-se amb el mossèn i ho tolerava amb 
recança.

En entrar en contacte amb aquesta realitat que és la mort, 
i encara que en aquells moments ens semblava que això 
no ens afectava i només passava a la gent gran de més de 
quaranta  anys,  no  deixava  d’impactar-nos  i  de  fer-nos 
témer  que  un  dia  molt  llunyà  també  ens  portarien  a 
aquell lloc ple de creus i làpides.
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Hi va haver però dos successos que em van fer despertar 
de cop. Un d’ells va ser la mort de un nadó que encara no 
havia  estat  batejat,  i  que  tal  com  manava  la  llei  de 
l’Església  no  podia  ser  enterrat  en  terra  sagrada.  El 
mossèn em va donar la clau d’un petit tancat que hi havia 
tocant  al  cementiri  perquè  la  portés  a  l’enterrador  que 
s’estava esperant per fer el clot a terra. La curiositat va fer 
que m’esperés i al cap d’una estona van comparèixer el 
pare  i  la  mare  del  nadó  amb  una  caixeta  blanca  molt 
petitona que van dipositar en aquell forat, i d’immediat el 
fosser el va cobrir de terra.

Aquest  fet  em va  impactar  moltíssim i  encara  que  era 
molt  jove,  pràcticament  una criatura,  em vaig  rebel·lar 
interiorment.  Quina  culpa  tenia  aquell  infant  d’haver 
mort sense estar batejat i per rebre aquest tracte? No era 
just  que  l’enterressin  com una bestioleta  i,  a  més,  que 
hagués de fer estada als llimbs sense tenir-ne cap culpa. 
Vaig creure que era una injustícia molt gran, però aquest 
pensament havia de quedar dins meu i em vaig espantar 
ja que pel sol fet de rebel·lar-me estava pecant. Aquella 
nit  vaig  dormir  molt  neguitós,  un  mal  son  em  va 
perseguir durant molts dies però poc a poc vaig oblidar-
ho.

Per  acabar-ho  d’adobar,  uns  mesos  després  van trobar 
penjat un pastor que tenia el ramat de cabres a cal Muset. 
Era  un  xicot  de  24  o  25  anys  que  vivia  sol  i  que  tots 
coneixíem  molt  bé  perquè  cada  matí,  quan  anàvem  a 
escola, ens el trobàvem junt amb la seva burreta i els pots 
de llet que baixava a vendre al poble. Puc dir que encara 
que no ens unia cap lligam afectiu, com es lògic per la 
diferència d’edat, no deixàvem de ser amics, no amb mi 
sol  sinó amb tots els nois de la meva edat, ja  que més 
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d’una vegada havíem jugat plegats a futbol i ens semblava 
que en sabia molt. Doncs bé, el mossèn ens va donar una 
altra vegada la clau perquè esperéssim al fosser a la porta 
d’aquell  terreny on s’enterrava els  morts  en pecat.  Ens 
vam esperar una bona estona i no es presentava ningú. 
No sé de qui va ser la idea, però algú va dir: “I si anéssim 
a veure aquell quartet que hi ha al racó del cementiri?” 
Allà és on es feien les autòpsies i volíem veure per última 
vegada al nostre amic. Hi vam anar decidits, vam obrir la 
porta i el vam trobar sobre una taula mig tapat amb una 
manta, amb la cara morada i un forat molt gros al front 
com si fos una altra boca. No sé com va ser que ens vam 
posar a córrer plorant tots cap a casa nostra. Vaig estar 
molts  dies malalt  de  la  impressió,  ens vam juramentar 
que no ho diríem mai a ningú. Ha passat molt temps i 
encara hi ha vegades que veig a aquell pobre xicot.

Els meus tractes amb l’Església ja no van durar molt més, 
aviat  vaig  plegar  d’escolà  i  la  vida  em  va  portar  nous 
reptes. 
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