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La Gracieta era l’ànima del Mas. Havia tingut cura 
dels fills, de la casa, dels animals, i, quan calia, també de 
les terres. Els mossos callaven davant de la seva autoritat 
i ajocaven el cap a una ordre seva més promptament que 
si ho manava l’amo. En Ciscu no en sabia, de manar, més 
que fer-ho, suplicava, i això li treia autoritat. 

La feina de la Gracieta era encara més intensa des que 
l’hereu havia marxat a l’estranger amb una beca d’estudis. 
Volia ser metge i, malgrat el disgust que havia donat als 
seus pares, no seguiria amb el Mas. I la filla s’havia casat i 
estava a punt de donar-los el primer nét. Els avis esperaven 
amb gran alegria aquest naixement. Però quan va arribar 
el dia del part, la Gracieta no va poder ajudar la seva filla. 
Feia dies que jeia al llit malalta. La vida se li escolava sense 
que el metge en trobés la causa. Era una dona molt forta 
i sempre se n’havia sortit de totes, per això la família volia 
celebrar el bateig el següent diumenge, convençuts de la 
seva recuperació. 
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El dissabte a la tarda, en Ciscu carregava les viandes per 
portar-les l’endemà a mercat. El carro feia goig de tan ple. 
A entrada d’estiu, els camps enamoraven ufans i acolorits. 
Les pluges havien estat generoses i l’abundància feia que 
els manquessin mans a l’hora de treballar-los. Des que la 
Gracieta havia emmalaltit, ell havia d’anar sol a mercat.

Quan, acabada la feina, anà a acotxar-se, la Gracieta 
jeia amb els ulls closos, ell li parlà com feia cada dia, li 
deia que ja havia carregat el carro i que no patís per la 
feina, que prou que se’n sortia, però aquell vespre ella no 
responia. S’hi apropà i l’espantà el color groguenc i la 
respiració panteixant de la malalta. Cridà el mosso:

—Vés a buscar el metge de seguida.  
El Dr. Joan hi arribà ja ben entrada la nit
—Ho sento molt, però no hi puc fer res. És qüestió de 

poques hores —li digué.
En Ciscu la vetllava amb els ulls plorosos. Havien estat 

junts tants anys! Però no podia deixar de pensar en el carro 
ple de viandes que esperava al cobert. Cal que demà arribi 
d’hora a mercat, la Gracieta no entendria que deixés perdre 
el treball de tants dies. La feina era més feixuga des que 
ella havia emmalaltit. Se li feia difícil pensar com podria 
tirar endavant el Mas tot sol.

El panteix de la dona  s’havia fet més intens i a voltes 
semblava tallar-se. En Ciscu l’escoltava convençut que el 
final era a prop. L’hauré de vestir tot sol. I amb molta cura 
preparà el millor vestit, les mitges, les sabates. Era la roba 
que la Gracieta s’havia posat pel casament de la filla i feia 
molt de goig. El seu cos alt i esvelt encara era atractiu, 
reflectia la voluntat i la força del seu caràcter, que el temps 
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havia modelat com l’acer. Era jove per morir, només tenia 
53 anys.

Passava la nit i en Ciscu no es movia del costat del llit, 
atent a la respiració de la moribunda. La vida al camp, 
sempre pendents de totes les inclemències, els havia en-
durit. La feina s’havia de fer quan tocava, no s’hi valien 
ni sentiments ni capricis. Ara li tocaria vestir la Gracieta 
així que morís, sense esperar gens. Un cos rígid no es pot 
doblegar.  

Endormiscat als peus el llit, el despertà la primera llum 
de l’alba escolant-se pels porticons ajustats. S’alçà d’un 
bot i s’adonà que no podia perdre temps, li calia agafar 
el carro i posar-se en camí. 

—La Gracieta!  He de vestir-la! —recordà tot d’una.
Però, per més que ho semblava, la dona encara no era 

ben morta. Un lleuger panteix inflava a intervals aquell pit 
quasi immòbil. “He d’anar a mercat! He d’anar a mercat!”, 
ressonava dins del cap d’en Ciscu, que, de tan atabalat, no 
podia ni pensar. Veié la roba que ell mateix havia preparat 
i començà a vestir la Gracieta.  “Morirà inconscient i no 
s’adonarà que no hi som”, pensà. “No puc esperar a la 
tornada, s’hauria refredat. De camí avisaré el metge que 
vingui”.

Aquell dia el sotragueig del carro li semblà trist, i això 
que anar a vendre era sempre una feina alegre, però al Ciscu 
les llàgrimes li rodolaven galtes avall. Les paraules del Dr. 
Joan, el seu metge de sempre, el consolaren.

—No et preocupis, home. La Gracieta no s’haurà ado-
nat de res. Ara mateix hi vaig!

Per a un metge, l’“ara mateix” té un significat relatiu. 
De camí va haver d’atendre la Maria de cal Coix, que 
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anava de part, i en Peret de can Cabanes, intoxicat amb 
el sulfat de les mongeteres. En Ciscu també anava tard, 
aquell diumenge, encara que el mercat s’omplí de gom a 
gom, els compradors van ser tardans i romancers. 

Quan el metge arribà al Mas, al campanar tocaven 
les quatre de la tarda. Tot era silenci. “La mort no fa mai 
soroll”, pensà. Es refrescà a la pica de la cuina i begué 
una mica d’aigua. Els anys començaven a pesar-li i pujà 
calmosament les escales cap a l’habitació de la Gracieta. 
Trobà la finestra ajustada i els porticons tancats, els obrí 
per poder examinar-la bé. A tota l’habitació l’ordre era 
perfecte i, damunt del llit, la vànova blanca de les festes,  
però… la Gracieta no hi era! Potser l’han posada en una 
altra habitació. Recorregué una per una totes les estances 
de la casa. Allà no hi havia ningú. Ben preocupat, se’n 
tornà a buscar en Ciscu. Se’l trobà pel camí que arribava 
amb el carro buit, però trist i cansat. 

*   *   *

Mentrestant, a casa de la filla enllestien els preparatius 
del bateig. La casa plena de flors, les millors tovalles, els 
millors plats i coberts per al berenar que l’esdeveniment es 
mereixia. Asseguda còmodament, la Gracieta s’ho mirava, 
sostenint en braços la seva primera néta, els ulls espurnejant 
de felicitat i agraint haver pogut viure aquell moment. 

—Quina bona pensada que ha tingut en Ciscu ves-
tint-me per al bateig. Deu haver vist que no em trobava 
gaire bé. Quan m’he llevat em rodava el cap i potser no 
ho hauria pogut fer tota sola. Però, on s’ha posat aquest 
home? Ja hauria de ser aquí, el mercat fa hores que s’ha 
acabat!  Espero que no li hagi passat res dolent.


