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A casa meva sempre havíem tingut oques. La persona que 
sempre vetllava perquè les llocades arribessin a bon fi era 
la iaia.

Temps desprès de sortir de l’ou i quan ella veia que eren 
suficients grans i els hi començaven a sortir les plomes, 
llavors  en  seleccionava  tres  per  nosaltres  i  la  resta  les 
donava a la tia Antònia d’Òdena, germana del meu pare i 
que vivia en una masia.

A casa, el corral el teníem a la part del darrere, sota el 
terrat i  cap el celler,  però i havia un tros més enllà del 
terrat que en dèiem el pati  i  que era descobert.  Aquest 
pati  era clos amb parets i  a  l’extrem, que també era el 
final  de  la  casa,  hi  havia  una  porta  de  dues  fulles  el 
suficient  gran  per  permetre  l’entrada  del  carro  quan 
convingués.

Les oques sempre campaven per baix el pati junt amb el 
gall i les gallines, i si hi havia alguna llocada de polls, tots  
els animals congeniaven molt bé. Inclús quan arribava el 
pare de caçar amb els gossos i entrava a casa pel pati, mai 
havia sentit dir que aquests haguessin atacat cap gallina, 
poll o oca que es trobessin al pas, encara que suposo que 
devien provocar un gran esvalot.

Altra cosa eren els gats que sempre vetllaven per si havia 
algun pollet  distret,  però ja es cuidava prou bé la lloca 
d’estar a l’aguait per defensar, si calia, tota la seva prole.

Tal com e dit, la meva iaia era la que tenia cura del bon 
funcionament del corral i els seus estadants, cada dia els 
hi omplia un obi d’hortalisses trinxades i  expressament 
de les collites.

De menjar, a tot l’aviram no els n’hi faltava.
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Tornant al pati, tot i que aquest estava enllosat, la iaia de 
tant en tant hi escampava palla per evitar les humitats de 
quan plovia i també hi tirava boll d’ordi i blat perquè les 
gallines anessin triant tot el que poguessin aprofitar.

Tot  això  motivava  que  periòdicament  aquest  pati  es 
tingués de netejar recollint la palla ja trepitjada i bruta 
per  les  humitats  i  defecacions  de  la  volateria.  Aquesta 
feina sempre era cosa de l’avi.

Amb  una  escombra  de  brucs  escombrava  tot  el  pati 
amuntegant tot el palló al costat de la porta de sortir cap 
a l’hort. Desprès recollia la pila amb una forca i l’avocava 
a fora, al femer que hi havia al costat.

En un d’aquests dies de neteja, les oques eren petites i 
junt amb les gallines no paraven de anar seguint els punts 
on escombrava per anar picotejant tot el que trobessin, 
però destorbant la feina de neteja. L’avi, tot i que era un 
home  pacient,  al  no  poder  avançar  la  feina  amb  la 
rapidesa que pretenia per l’enrenou que li provocaven les 
bestioles i amb la intenció d’espantar-les, les hi va etzibar 
un cop de l’escombra amb tan mala sort que va encertar 
una oqueta i li va trencar una pota.

No  us  podeu  imaginar  de  quina  manera  la  iaia  li  va 
reprendre l’ agressió i la “desgracia” que havia comès amb 
l’oca petita.

Tot  i  amb  això,  la  iaia  va  arreglar  la  pota  de  l’oca 
embolicant-l’hi uns draps amb un llistonet, la va deixar 
un  quant  temps  en  una  caixa  apart  de  les  demés  i  va 
aconseguir encara no se com, de que sobrevisqués, PERÒ 
L’OCA VA QUEDAR COIXA amb la  pota girada cap al 
mig.
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L’oca va créixer amb la pota ranca però valenta, però jo 
crec  que aquella  bestiola,  per  culpa  del  trauma que va 
passar es va tornar una mica esquizofrènica i paranoide.

Us explicaré perquè.

Les  oques,  quan  s’esveraven,  normalment  eren  molt 
cridaires, però si estaven tranquil·les no feien cap soroll, i 
el fet de passar algú de casa per baix el pati no era pas 
motiu d’esverament,  per lo  tant,  el  més normal  es  que 
regnés  la  tranquil·litat,  però....,  l’  oca  coixa,  quan  veia 
algú  que  entrava  al  pati  començava  a  cridar 
desmesuradament  i  empaitar  a  l’intrús  intentant 
mossegar les cames amb el bec.

Jo era la seva víctima preferida i crec que ens teníem un 
odi mutu irreversible.

Jo  ja  procurava  passar  les  menys  vegades  possible  pel 
pati, però a vegades em manaven anar a fer alguna cosa a 
baix a l’hort, potser collir un enciam o fulles de col per 
trinxar per l’endemà poder donar de menjar a tot l’aviram 
o anar a omplir una galleda d’aigua al pou per posar a 
refrescar el porro del vi, o qualsevol altra cosa que ara ja 
no recordo.

Doncs bé; tot i que a l’entrada del pati ja hi guardava un 
basto per defensar-me, no se com s’ho feia la maleïda oca 
que sempre m’atacava per  sorpresa i  acabava ella  amb 
una bastonada que no encertava mai i jo amb un parell o 
tres de picades a les cames i al cul que em deixaven un 
bon blau un parell de dies. Penseu que parlo de quan jo 
tenia set o vuit anys i anava amb calces curtes i no tenia 
cap roba que em protegís les cames.
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A tots ens atacava menys a la iaia. Jo crec que la bèstia 
recordava  que  ella  l’havia  curat  i  a  tots  els  demés  ens 
tenia una mania, tal com e dit, una mica esquizofrènica.

L’avi i el pare portaven pantalons llargs i resistien bé les 
seves escomeses però la mare i la meva germana també 
havien estat víctimes de les seves picotejades, encara que 
no amb l’ intensitat i acarnissament com ho feia amb el 
meu petit cos. En una paraula: em tenia mania i jo vaig 
anar  acumulant  un  immens  odi  cap  aquell  animal 
monstruós.

Durant els dies de la Festa Major a casa sempre s’omplia 
de  tiets,  cosins  i  amics  que  venien  a  dinar  o  sopar. 
Certament a part del dia de Nadal, per la Festa Major, en 
aquells  temps  es  feia  de  veritat  una  festa  grossa.  Ens 
retrobàvem parents que feia temps que no ens veiem i 
s’aprofitava  per  fer  els  menjars  més  exquisits  que 
l’economia  ho  permetés.  S’acabaven  els  àpats  sempre 
tard, menjant la coca típica adobada amb fruita confitada 
i bevent la mistela del carretell que el pare guardava a un 
racó del celler.

Doncs bé, eren dates en que s’acostava la Festa Major i un 
dia  sopant,  la  iaia  i  la  mare  parlaven  del  que  caldria 
preparar pels dinars i sopars dels dies de festa esperats. 
Deien  si  caldria  matar  dos  conills  per  guisar-los  amb 
llenegues o potser seria millor comprar vedella per fer un 
bon fricandó...,  que  si  primer  caldria  preparar  un  bon 
entremès..., de sobte, l’avi, que gairebé mai es ficava en 
les coses que parlaven la iaia i la mare, va alçar la veu i va 
dir: mateu una oca i la feu ben confitada o rostida amb 
peres.
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Jo al sentir allò no vaig poder contenir-me i vaig cridar: 
si, si l’oca coixa, rostiu l’oca coixa.

La veritat es que aquell dia es va dictar la sentència del 
monstre del pati i jo vaig pensar que al cap i la fi veuria 
satisfet el meu desig de venjança.

Vaig esperar amb una infame morbositat el dia que van 
fixar per sacrificar l’oca i amb tota crueltat vaig observar 
la decapitació sobre un piló que va executar el meu pare 
amb una destral. No vaig sentir cap mena de compassió.

Un cop “morta”, el  pare la va deixar dintre d’un cubell 
gran per escaldar-la i poder plomar-la, va anar a buscar 
l’olla d’aigua bullent i la va tirar pel damunt de l’animal, 
i...., al primer raig d’aigua bullint, l’oca va espernegar, va 
saltar del cossiol i va donar cinc o sis passes pel terrat, 
SENSE  EL  CAP,  mullant  el  terra  de  sang  fins  caure 
realment morta.

Aquesta imatge no podeu pas imaginar-vos com em va 
impressionar,  de  tal  manera  que  em  va  sortir  un 
sentiment d’immensa culpabilitat  pel  odi  que l’hi  havia 
demostrat, tant va ser el sentiment que fins i tot em va fer 
plorar. No cal que us digui que a la Festa Major ni la vaig 
tastar.

Van passar  dies i  tot  va continuar igual,  però quant  jo 
tenia de baixar al pati, al veure a l’entrada el bastó que 
sempre hi tenia per protegir-me, m’entrava una nostàlgia 
de les trifulgues que passava amb l’oca coixa, sentia pena 
per ella i crec que fins i tot vaig acabar enyorant-la.

Quan  la  iaia  es  va  morir  d’una  feridura  a  casa  es  van 
acabar les oques, però no les gallines. Jo havia crescut i 
durant  molts  anys  el  que va cuidar  de  trinxar  les  cols, 
amanir-les amb segó i omplir l’obi del menjar o de gra 
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vaig ser jo. També netejava el pati com feia l’avi i si tinc 
de  dir-vos  la  veritat  sempre  recordava  les  oques  i  en 
especial L’OCA COIXA.
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