
Dedicatòria

En la pèrdua del meu millor amic

Corrien els anys quaranta. Acabàvem de sortir d’una 
terrible guerra que nosaltres, nois de catorze i quinze anys, 
no compreníem per què havia esclatat, i ara que s’havia 
acabat començava un temps de misèria i privacions que 
duraria prop de vint anys.

Era normal que cada dia tinguéssim coneixement d’al-
gun conegut o familiar que queia malalt. Els que teníem 
la sort d’aguantar, només pensàvem en quin moment les 
terribles epidèmies d’aquell temps farien presa en nosal-
tres. No és estrany, doncs, que un dia gèlid de febrer, un 
company em comuniqués que el nostre amic comú Jaume 
ja feia uns dies que no sortia de casa i es trobava al llit 
amb febre alta. 

LA PÈRDUA DEL MEU MILLOR AMIC

Perfecte Soler Bernadich
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La primera víctima de la postguerra. El meu 
millor amic

Avui he anat a veure l’amic Jaume. Està malalt dels 
pulmons. Els meus pares m’han aconsellat que no hi anés 
si me’n podia estar. “És contagiosa, aquesta malaltia”. 
Això què hi fa? Més tard o més d’hora l’agafarem tots. 
Arreplegar-la, només és qüestió de sort. En Jaume era 
valent i voluntariós, sempre era el primer de sortir quan 
proposàvem una cosa. Era ell que s’enfilava als arbres per 
mirar com estaven els ocellets dins del niu. Sentíem la seva 
veu que des del punt més alt ens deia: “Hi ha quatre ous i 
la vella que cova”; després, i fins que s’escapaven els petits, 
anàvem seguint a través d’ell l’evolució que feien: “Ja els 
ha sortit el borrissol, ja tenen plomes al canó”, i finalment: 
“Només hi queda el caganiu, els altres ja s’han escapat”.

Recordes, Jaume, la vegada que, a pesar dels consells 
que ens donava el senyor mestre, no vàrem poder resistir 
la temptació i prenguérem la niada amb el niu i tot? La 
posàrem en una gàbia i la deixàrem prop d’on es trobava 
el niu, penjada a un arbre. Els seus pares —ho recordes, 
oi?— els alimentaven a través dels barrots del gabió. Quina 
pena que feien!, però, al mateix temps, experimentàvem 
una morbositat estranya. Aquells animalons eren nostres, 
ben nostres! Cada dia anàvem a veure’ls i seguíem pas a 
pas el seu creixement. Eren gafarrons, veritat? Ja els sortien 
les plomes i aviat estarien formats. També deus recordar 
què va passar l’endemà a l’escola.



63La pèrdua del meu millor amic

Lliçons pràctiques de civisme

El senyor mestre ens va cridar a tots. Tu també hi eres. 
I, què ens va preguntar? Sí que ho saps, oi?: 

—Us agraden les cançons que us ensenyo?
—Sí, senyor. Molt —contestàrem tots a l’una.
—Bé, avui me’n cantareu una vosaltres sols —ens 

proposà el mestre.
—I quina cançó vol que cantem? —preguntàrem no 

tan ingènuament, ja que la processó ens anava per dintre. 
No era normal que ens fes cantar a nosaltres sols.

—La més adequada en aquests moments: Un estol 
d’infantons.

Ja no en teníem cap dubte. El senyor mestre estava al 
corrent de tot. Així que, davant de tots els altres companys 
d’escola i amb la vergonya que és de suposar, cantàrem.

Un estol d’infantons

Un estol d’infantons al peu d’una riba,
abasta un niuet del cim d’una alzina.
Així que l’han tret, Jesucrist arriba,
sos crits de dolor son cor se’n dolia.
Pobres ocellets, mon cor us estima,
i dant-los un bes als noiets es gira.

Torneu-los, si us plau, a dalt de l’alzina.

—I ara —ens digué el senyor mestre—, els tornareu 
vosaltres al seu lloc, o haurem d’esperar que, com a la 
cançó, vingui Jesucrist a demanar-vos-ho?

I fores tu, Jaume, qui tornares a pujar el niu amb els 
ocellets dalt de l’arbre. Que bé que ho recordes, veritat? 
Espera, espera. Abans de cantar la cançó, segur que has 
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oblidat què va fer el senyor mestre. Sí, ho has endevinat. 
Es va treure el diapasó i ens donà el to perquè no desafi-
néssim. Fins i tot reptant-nos, volia que cantéssim afinats. 
Estic content d’haver tornat el somriure a aquell rostre 
flàccid, esblanqueït, que per uns instants ha oblidat que 
té la mort expectant.

—Tornaràs un altre dia? —m’ha demanat ansiós, te-
ment sentir-se abandonat pels amics.

—Sí! I un altre i un altre. Fins que et posis bo. Ja saps 
que sí.

M’ha acomiadat amb un accés de tos, omplint-me 
involuntàriament la cara i el cos de bacteris. “Què hi fa? 
Més tard o més d’hora també ho agafaràs tu”, he pensat 
mentre li feia adéu des de la porta. La seva mare m’acomi-
ada plorant. “Ets un bon amic, Enric, i quasi l’únic que el 
ve a veure. No saps el bé que li fas”, em diu aquella bona 
dona que ha comprovat en pròpia pell com la misèria, 
la gana, els sofriments produïts per la guerra i la manca 
absoluta de medicaments se li emporten el seu únic fill. 
“S’està acabant”, afegeix. “El metge m’ha dit que no pot 
durar gaire”. I té un gest que li valoro amb tota l’ànima. 
“Et vols rentar les mans i la cara?”, em diu pensant en un 
possible contagi. Faig que no amb el cap. “El vostre fill no 
és un empestat, senyora!”, em dic. I penso: “Deu ser-ho, 
ja que no ve ningú a veure’l”. També a mi se m’escapen 
les llàgrimes. LA GUERRA. Maleïda siguis! I maleïts tots 
els que les provoquen. No en teniu prou, d’haver-nos 
destrossat la infància i la joventut, que encara demaneu 
més botí. Ara us emportareu el primer de la colla, el més 
valent, el més noble. Qui serà el següent?
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L’enterràrem un matí fred en una cerimònia breu però 
plena d’emoció. Li cantàrem les absoltes nosaltres, els 
seus amics de la colla i part d’aquella escolania que havia 
tornat a formar-se. 

No heu cantat mai el Libera me domine de morte eterna 
en la mort d’un amic? Jo sí. I vaig experimentar una sensa-
ció única, estranya, evocadora. “Avui per a ell i demà per 
a mi”, pensava mentre el cantava. El senyor mestre, que 
havia tornat de l’exili i que és qui més influència ha tingut 
en les nostres vides, també hi era. L’escola estava de dol! 
Mentre estàvem resant, i a punt de fer en Jaume l’últim 
viatge, contemplava els assistents, i enmig de tots el senyor 
mestre, que estava serè i trist al mateix temps, i em mirava 
també el bagul que contenia les despulles del nostre amic. 
I no sé per quina associació de pensaments em vingué a la 
memòria el jorn que entrà aquell pagès a l’escola i demanà 
de parlar amb el senyor mestre. Estigueren uns moments 
parlant. En marxar el pagès, el mestre es quedà mirant-nos 
fixament i preguntà: “Sabeu què ha vingut a fer aquest 
home aquí, a l’escola?”. Un silenci general fou la resposta. 
Més d’un, però, sabíem per què havia vingut.

—Doncs jo us ho diré. Ha vingut a queixar-se que 
nois d’aquesta escola li han anat a robar la fruita la nit 
passada. No demanaré que surtin els culpables, perquè no 
vull exposar-me que sortiu tots. Jo sé que els temps són 
difícils i que a penes teniu el necessari per poder menjar, 
però això no ens excusa que hàgim de prendre el que no 
és nostre.
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Lladregots de fruita

Hi érem tots. Era al capvespre quan arribàrem als arbres 
fruiters que ja coneixíem. No eren molt alts. Pujàrem a 
dalt i, a les palpentes, buscàvem la fruita per omplir-nos la 
pitrera, i fou aleshores que sentírem la temible veu enmig 
de la fosca que ens abrigallava:

—Ja tenim els lladregots, pare. Ja els tenim. Alto! 
Alto!

No havíem previst que podíem ser descoberts i no fou 
necessari donar-nos cap consigna. Saltàrem dels arbres com 
si juguéssim a tirar-nos en bloc a la piscina. La desbandada 
fou general. Fugírem camps a través i no paràrem de cór-
rer fins que creguérem que el perill havia passat. Tots ens 
adreçàrem a un punt determinat guiats per la intuïció.

—Ets tu, Enric? —sento una veu amiga que em cri-
da.

—Sí. Sóc jo. Els altres van arribant.
En efecte, un a un, tots anaren venint esbufegant fort 

per la correguda feta. Així que, tots reunits i sans i estalvis, 
emprenguérem el camí de retorn amb el ventrell ple de 
fruita.

—I ara —continuà el senyor mestre— cantarem la 
cançó més adient. Quina és la cançó?

—El pomeró —contestàrem tots, traient-nos un pes del 
damunt. I a tot pulmó cantàrem:

El pomeró

A la vora del camí,
del camí d’anar a l’escola,

s’hi aixeca un pomeró
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que n’està tot ple de pomes.
Sota l’ombreta que hi fa,
hi reposem una estona,
pomeró, bon pomeró,

sols de veure’ns ja tremola.
No tremolis, pomeró,

que no et tocarem cap poma.
Senyor mestre ens ha ensenyat
a respectar el que no és nostre.

L’últim adéu a l’amic Jaume

Els que quedàrem de la colla i algun altre company 
t’hem dut caminant sobre les nostres espatlles fins al petit 
cementiri que serà la teva última estada. Ara ja estàs enter-
rat. La teva vida fogosa i plena d’activitat s’ha estroncat per 
sempre. Ja no sentiràs més el refilet dels ocells cantaires que 
tant et plaïa escoltar, ni ens intercanviarem les confidències 
que ens fèiem de quan seríem grans. Déu meu, per què 
succeeixen aquestes terribles proves? Perdre un amic com 
ell és perdre quelcom més que una part de tu mateix. És 
mantenir present una tristesa que t’acompanyarà mentre 
visquis. 

Lament d’infant

Què hem fet els menuts, digueu?
Per tenir tanta dissort…?
Per ells dèieu treballeu,
per ells i el seu futur.

I tot el que ara ens deixeu,
és un demà dur, molt dur,
Que sols porta tuf a mort.
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Pensant en tu, dues coses tinc sempre presents que no 
puc dissociar. Una, el teu record inesborrable d’amic, i 
l’altra —perdona’m perquè al lloc que ara et trobes no hi 
tenen cabuda els sentiments d’odi que jo porto dins—, 
tots els culpables de les guerres, que han fet que tu i milers 
com tu ens hàgiu abandonat en el millor temps. Que Déu 
tingui els dictadors on vulgui i es mereixen estar, però 
tornar, que no els deixi tornar. El món lliure els rebutja 
amb tota l’ànima.

Honorem els amics i la gent que hem estimat

He estat uns anys fora del meu país, l’acabament dels 
estudis i un treball adient m’han portat a viure molt temps 
al Canadà. Durant aquests anys no he pogut oblidar ni un 
sol dia les persones que un llunyà i trist dia ens deixaren 
per sempre. Avui aquells minyons de catorze i quinze anys 
som homes que ratllem la cinquantena, a dins, però, hi 
portem encara tota la inquietud, amor al país i respecte 
a les persones i els animals que tan bé ens sabé inculcar 
aquell bon mestre. També hem fet nostres els drets humans 
proclamats per l’ONU el 1948, i un cant a la llibertat que 
tants anys ens fou negada pels dictadors que es feien dir 
“salvadors de la pàtria”, i que no han estat altra cosa que 
uns vulgars assassins. 

El primer record en arribar al país ha estat per a ells

En arribar he demanat als amics si em volien acom-
panyar. Hi hem anat tots. El cementiri on estan enterrats 
el nostre amic i el senyor mestre és molt petit. No hi ha 
grans ni petits mausoleus que destaquin, rics i pobres, po-
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derosos i humils. Cap signe extern fora el seu nom gravat 
a la placa dóna a conèixer que allà, lluny dels dèspotes, 
dels malvats i de la inhumana ambició, ells descansen. El 
senyor mestre fou un home senzill i mai hauria acceptat 
que ni en vida ni després de mort se’l distingís dels altres 
mortals. Unes tombes més enllà hi ha la del nostre amic 
Jaume, mort en plena joventut. No hi ha cases prop del 
cementiri, que es troba situat en plena natura, només pi-
nedes, herbes aromàtiques, flors boscanes, ocells cantaires 
i el rierol d’aigües manses on anàvem a pescar quan érem 
uns infants. És possible que, molt a prop d’aquí, el senyor 
mestre s’inspirés per escriure aquells formosos versos als 
quals posà música i que cantàvem per les caramelles de 
Pasqua. Feien així:

Cant de caramelles de Pasqua

Els alts turons el sol naixent daurava,
les flors son calze obrien al seu bes,

corrent avall el rierol cantava
i l’ocellam llançava els cants primers.

Matí primaveral tot poesia,
calor al cor i goig a l’esperit,

sortós qui una esperança encara somnia,
sortós, sortós, qui una il·lusió,

qui una il·lusió guarda en son pit.

Era del senyor mestre aquest fragment de poema. Amb 
els meus amics hem estat uns minuts en silenci davant de 
la seva tomba. Jo, que pel camí havia collit un ram de flors 
silvestres, les he dipositades al peu de la placa i li he resat 
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una oració. Després, en sortir del cementiri, hem con-
templat novament els paratges que tantes vegades havíem 
recorregut amb ell anant a les fonts els dijous a la tarda, i 
els records ens portaven lluny, molt lluny en el temps. El 
mateix hem fet davant de la tomba de l’amic Jaume. Un 
enfilall de records ha brollat en el nostre interior, no els 
hem exterioritzat, però crec que els amics pensaven el ma-
teix que jo. Una refilada d’un gafarró llunyà ens ha evocat 
el passatge ja detallat en aquest escrit. Canteu i canteu, 
ocells del bosc, aquí prop vostre hi teniu dos homes que 
molt us van estimar, ells no poden sentir els vostres refilets; 
un d’ells amb la ploma també en vida us havia cantat, i 
l’altre s’havia passat hores escoltant les vostres melodies. 
Amics, descanseu en pau.


