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Aquesta historia que ara us explicaré, va passar a la meva 
família, una família que vivia i encara viu a Olot, al cor de 
la  Garrotxa,  i  va  passar  ja  fa  molts  anys,  jo  encara  no 
havia nascut. També us haig de dir, que el que us narraré, 
es mantenia en secret, no se’n parlava, i si es feia, era en 
veu baixa, com un assumpte fosc. Jo no en vaig saber res 
fins que vaig tenir uns dotze anys i encara per casualitat.

M’ho  va  explicar  una  meva  cosina,  filla  d’un  dels 
protagonistes  de  la  historia,  que  vàrem coincidir  en  la 
mateixa escola.

La meva iaia es deia Dolors. S’havia casat molt jove, em 
sembla que amb 18 anys, amb un vidu, l’avi Manel. Quan 
jo vaig néixer, ja era una dona gran, s’havia quedat vídua i 
vestia  de negre  i  com era costum en aquella  època,  va 
continuant vestint de negre fins que es va morir. En les 
fotos que he vist de quan era jove, se la veu molt bonica, 
sempre ben pentinada, amb el cabell fosc, recollit damunt 
del cap, contrastant amb una pell molt blanca, de la qual, 
n’hi vaig sentir presumir tota la vida.

El seu marit, el meu avi, tenia 20 anys mes que ella. No el 
vaig  arribar  a  conèixer,  es  va  morir  d’un  càncer  de 
pròstata,  cinc  mesos  abans  que  jo  nasqués.  Per  les 
fotografies se’l veu un home alt, amb molt de cabell i unes 
celles molt espesses. Destaquen els seus ulls molt negres.

Aquest meu avi, tenia un fill del seu primer matrimoni, 
en Ramon. El record que en tinc d’ell,  es d’un home ja 
grandot,  que de tant  en tant  venia a veure la  iaia,  que 
vivia amb nosaltres, en una casa molt antiga al bell mig 
del poble. De fet, la casa, era d’ells, dels meus avis. Quan 
la filla petita, la Maria, es va casar amb el meu pare, s’hi 
varen  traslladar  a  viure.  Aquí  en  aquesta  casa  hi  vaig 
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néixer jo i les meves germanes. Era una casa immensa, de 
sostres altíssims. A la planta baixa hi havia la botiga de 
comestibles, que havien muntat els meus avis, però que 
només hi despatxava la iaia. De fet quan jo era petita, la 
iaia, ja quasi mai hi anava, i la que se’n feia càrrec era la 
seva filla gran, la Mercè, la meva tieta, que va continuar el 
negoci fins fa pocs anys, que es va retirar.

A la mateixa planta baixa, hi fèiem la vida. Hi teníem un 
gran  menjador  i  una  cuina  molt  antiga,  que  encara 
conservava els fogons de carbó.

Al darrera del menjador hi teníem un pati, que igual que 
la resta de la casa, també el recordo grandiós. Jo, que era 
una  nena  solitària,  m’hi  passava  llargues  estones, 
caminava amunt i avall, amb les meves fantasies i jugant 
amb amics imaginaris, mentre parlava sola.

El  primer pis  era on hi  havia  els  dormitoris  i  el  bany. 
Encara  quedava  el  segon  pis,  que  hi  havia  mes 
dormitoris.

Tal com deia, en Ramon, venia a veure la meva iaia, que 
era la  seva madrastra.  S’asseia  una estona al  costat  de 
l’estufa,  que teníem al  bell  mig del  menjador i  no deia 
gaire  res,  mes  aviat  semblava  força  sorrut  i  home  de 
poques  paraules.  En  canvi  la  que  era  la  seva  dona  en 
aquells  moments,  la  Delfina,  no  la  vaig  veure  mai  per 
casa.

Tenien  un  fill,  en  Miquelet.  Jo  havia  sentit  a  explicar 
moltes  histories  d’aquest  nen.  De petit,  en  comptes  de 
viure  amb  els  seus  pares,  cosa  que  jo  hagués  trobat 
normal, s’havia criat, a casa nostra, amb els avis i les que 
eren  les  seves  germanastres.  I,  tot  i  que  en  la  meva 
infància, m’explicaven moltes de les trapelleries que havia 
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fet aquest nen, quan era petit, mai no em varen explicar el 
perquè d’haver-se criat a casa nostra. Si alguna vegada ho 
preguntava,  no  entenia  de  res  les  explicacions  que  em 
donaven  i  a  mes  miraven  de  canviar  de  conversa.  En 
canvi, si que insistien en que era molt entremaliat i que 
no el podien fer creure de res. Havia sentit a explicar mil 
vegades, l’anècdota, de que com que no hi havia maneres 
que  es  volgués  rentar,  arribava  un  punt,  que  quan  el 
podien arreplegar i aconseguir que al menys posés el peus 
en remull, li havien de treure la brutícia amb un fregall, 
de tan impregnada a la pell com la tenia.

Tot i que en parlaven com un nen molt difícil, semblava 
que  tots  li  tenien  molt  d’afecte,  però  sempre  envoltat 
d’aquella mena de misteri, que jo no entenia. Tampoc hi 
donava molta importància. Era una cosa més de les que 
semblava que ningú en volgués parlar. Una altra, era tot 
el que es relacionava amb la guerra. També sempre se’n 
parlava  en  veu  baixa  i  com  d’amagat.  Per  tant,  jo  ho 
considerava tot plegat, com secrets de gent gran.

Van  passar  els  anys,  i  tal  com  he  comentat  abans,  la 
casualitat va fer, que coincidíssim en el mateix col·legi i a 
la mateixa classe, la filla d’en Miquelet i jo, que tot i ser 
cosines  i  quasi  de  la  mateixa  edat,  havíem tingut  poca 
relació durant la nostra vida.

Un dia que seiem de costat, em va preguntar:

―T’han explicat mai la historia del meu pare?

―No, vaig contestar

―Doncs, a l’hora del pati te l’explicaré.
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Se  la  veia  amb  moltes  ganes  de  parlar-ne,  i  si,  a  la 
primera oportunitat que va tenir, em va narrar el que ella 
sabia.

Es  veu  que,  en  Ramon havia  estat  casat  primerament, 
amb una dona que es deia Carme, però el matrimoni no 
anava  gaire  bé,  sembla  que  entre  ells,  sovint  hi  havia 
moltes  baralles.  No  puc  saber  exactament  quins 
problemes tenien, però es veu que en Ramon tenia una 
amant. Ell, per la seva feina, passava moltes hores fora de 
casa, perquè era conductor d’autobusos, i això li donava 
moltes oportunitats de trobar-se amb l’altra dona, que era 
de  fora  d’Olot  i  poder  durant  anys  anar-se  veien  amb 
discreció.

Però  la  situació  va  durar  tant,  que  la  Carme  ho  va 
descobrir.  Sembla ser, que amb el temps es varen anar 
relaxant, i es trobaven a llocs públics, on era fàcil que els 
pogués veure qualsevol. I així va passar.

Un familiar  de  la  Carme els  va  veure  pel  carrer,  i  per 
acabar-ho  d’adobar  anaven  agafats  pel  braç,  com  una 
parella qualsevol. Només va tardar dos dies a explicar-ho 
a la dona enganyada.

Es  deia  que la  Carme,  ja  devia  fer  temps que en tenia 
sospites, feia molt que se la veia trista i amb una mena 
d’estat  depressiu,  sense  gairebé  ganes  de  parlar  amb 
ningú.

Quan  li  varen  haver  dit,  no  va  fer  cap  drama,  ni  cap 
espectacle. Un vespre va esperar que arribés en Ramon i 
sense quasi saludar-lo, li va escopir el que li havien acabat 
d’explicar.  El  seu home, no va dir  res.  Va semblar  que 
encara se’n alegrava que ho sabés com si li haguessin tret 
un pes del damunt i no en varen parlar més.
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Però la Carme cada vegada estava mes ensopida. Tenia 
cura dels seus dos fills, perquè a més d’en Miquelet tenia 
també una altra nena mes gran, però sense esma per res, 
pàl·lida i cada vegada mes prima.

La gota que va fer vessar el vas, va ser que en Ramon, va 
començar a portar l’amant a casa seva, la casa que vivia 
amb la seva dona, com si fos la cosa mes normal del mon, 
com si portés una amiga del matrimoni. La Carme no deia 
res.  Desesperada,  només tenia  ganes  de  morir-se,  però 
quan li venia aquest pensament al cap, es preguntava que 
en seria dels seus dos nens, no els podia deixar sols,  a 
mans  del  seu  pare  i  amb  una  nova  madrastra.  I  va 
prendre la decisió.

Un matí,  va sortir de casa, amb els dos nens, decidida, 
convençuda que el que anava a fer era l’única sortida que 
tenia.  Es  va  encaminar  cap  a  les  vies  del  tren.  Es  va 
enfilar  amb els dos nens a un turonet i  va esperar que 
vingués el tren. Quan va veure que venia, es va carregar 
de valentia, i amb una empenta va tirar a la via, primer la 
nena, desprès el nen i sense pensar-ho mes, s’hi va tirar 
ella.

La Carme i la nena, varen morir esclafades, però talment 
com un miracle, en Miquelet, que només tenia mesos, va 
quedar col·locat ben be al mig de la via, de manera que el 
tren no el va ni tocar.

Aquella  desgracia,  va  ser  una  gran  drama,  a  la  meva 
família i va haver un gran daltabaix. En Ramon i la seva 
amant,  la  Delfina,  varen  continuar  junts,  fins  i  tot  es 
varen  casar.  A  casa  meva  mai  es  va  acceptar  aquesta 
dona.  A  ella  i  a  en  Ramon els  culpabilitzaven  del  que 
havia  passat,  de  la  desesperació de  la  Carme i  del  que 
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havia decidit  fer.  Els  avis,  la  Dolors  i  en  Manel,  varen 
creure que el millor seria que el nen petit, fos criat a casa, 
amb  ells.  No  varen  deixar  cap  altra  opció  als  que  ells 
creien culpables d’aquella tragèdia, de manera, que va ser 
així, com aquell nen misteriós va anar a parar a la meva 
família i  a  la casa on jo  vaig néixer bastants anys mes 
tard. 
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