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Vella:  ¿Veus tot aquell camp d'arròs que hi ha a l'altra banda de la sèquia? Veus 

què n'és de llarg i ample? Veus quina mà d'arròs que hi creix negat d'aigua? Tot 

això Montseta filla meva quan ja no seràs fadrina, serà del teuome... 

 

 I jo vai plegar de ser fadrina i pubilla i tot aquell cony de camp d'arròs llarg i 

ample i negat d'aigua va ser només meu. No em vai maridar amb en Josep Maria 

de can Ribot per tenir l'esquena bombada de tanta humitat ho vai fer perquè ell un 

dia als camps em va jurar cridant al meu darrera l'amor per sempre. Jo no li vai 

veure la cara perquè ell m'havia dit que no em volia deshonrar i per això me la va 

ficar pel cul però em sembla que em va enganyar.   

 

 Al començament jo estava molt contenta de ser dona casada i després de 

fregar la casa pairal i treballar amb l'aigua fins els genolls als camps l'esperava 

desperta a la cunya amb un plat de sopa d'arròs. Ell venia de ciutat de signar 

contractes que jo mai hauria pogut entendre i com que estava molt cansat jo li 

feia fregues d'espirituós a la ronyonada i ell reia deixant caure un fil de bava i 

m'aixecava les faldes encara brutes de fang fins el cap i si no pujaven del tot 

m'esquinçava el vestit i ja està. Però mai em treia el davantal i em pessigava els 

pits i em mossegava molt fort per tot arreu mentre cridava que volia un hereu i 

que m'havia de fer dona i es treia la titola tota vermella i inflada dels calçons 

grogosos i em feia agenollar d'un espentot perquè se la xuclés. Jo la primera 

vegada no vai voler per respecte al sant de la tauleta de nit i a la foto de la mare 

morta feia dies d'una feridura fins que ell va dir-me que allà dins hi neixia el suc 



de la vida i que si no me l'empassava tot em moriria sense forces i no podria 

infantar l'hereu. Jo tenia por de morir-me perquè encara era molt jove i no en 

deixava ni una gota encara que d'amagat tenia que treure-ho de les basques que 

em feia venir. Així va ser que vai començar a plorar d'amagat i no menjava i 

m'atemoria no tenir temps ni salut per parir un fillet per mi i un hereu per ell 

perquè jo volia un nen per ensenyar-lo a estimar les fadrinetes i ell em deia que si 

li donava una nena no servien per res i la vendria als gitanos del riu per que la 

fessin servir per demanar i que me la prendria la mateixa nit i així no li tindríem 

que donar la dot. I quan el tenia al meu damunt jo tancava els ulls molt fort i 

pensava que no era veritat però em feia molt de mal i embrutava els llençols 

brodats de l'àvia d'una sang fosca i en Josep Maria que era molt bo i no suportava 

els meus crits de dolor i angúnia em pegava al cap per estabornir-me i així no 

patia gens i ell es podia buidar dintre meu. El temps passava i cada nit passava el 

mateix i a mi se'm feien unes crostes molt lletges abaix i ell cridava que volia un 

hereu i jo gemegava que m'havia de morir jove i un dia li ho vai explicar a la Tia 

que feia puntes al pati i em va dir que tenia que acostumar-me que quan 

t'acostumes et fas dona i que ja se sap les dones sense el seuome no valen res i 

estan fetes per patir i cuiden la casa sense defallir i no tenen altre fenya que parir 

molt fills sans i que com a mínim un hereu si ets seca i que Déu ho mana i el 

senyor retor recomana que es segueixi el que diu Sant Pau que diu que les dones 

han de sotmetre's als marits i obeir-los en tot i no fugir com les dones de mala 

fama com aquella la Dolors de can Jaumet i com que la Tia em va dir tot això i 

ella era gran i vídua jo vai callar i vai tornar cap a casa meua amb el cubell de 



fems ben ple perquè el cavall de l'esmolador es va cagar davant la porta del forn i 

jo era allà per arreplegar-ho. 

 

 El dia que va fer un any de casats en Josep Maria em va regalar un cop de 

puny a les dents d'adalt per ser tant eixuta i no haver tingut un fill i jo vai agafar i 

em vai rentar la brusa tacada i vai anar a veure a la Pacana la gitana vella que 

mirava les mans amb els ulls tancats i ho veia tot i venia retalls al mercat dels 

dimecres i els tenia escampats per tota la casa. Quan hi vai arribar em va fer 

seure en un munt de retalls de seda i de seguida em va dir que jo mai podria tenir 

una criatura amb el meuome perquè ell tenia fet un nus a l'ànima d'altres vides de 

misèria i maldats i em va donar tres espelmes negres i una blanca i me les va fer 

encendre i resava sense parar vergetanegradelakovafeskaketventresomplidevida 

i em va bufar a dintre set vegades i em va posar oli de coriandre al cap i va cridar 

la seva filla que era geperuda i treballava a can Lòpes de mossa i va tancar el 

llum i va encendre el foc i jo vai sentir com li xiuxiuejava alguna cosa a l'orella i 

després vai notar un alè agre però dolç a la vegada al mig dels pits pessigats i 

com una mà molt tendre em temptava el cony i llavors jo em vai posar a respirar 

molt fort i em marejava i només veia retalls de colors per tot arreu i vai notar com 

aquella geperuda em ficava alguna cosa calenta i forta a dins com si m'arribés a 

l'estòmac o a l'esperit i jo vinga a gemegar d'un estrany plaer i la geperuda que es 

movia cada vegada més ràpit i jo també i quan vai cridar més fort que mai em vai 

arrencar el davantal i no entenia res i estava a punt de perdre el coneixement  i 

em vaig sentir plena de suc per dins i el meu cos es veu que el va arreplegar tot. 

La gitana em va dir que havia dormit fins que les espelmes s'havien consumit i em 



va treure els retalls de damunt del cos i em va demanar l'anell de casada i vai 

tornar a casa pel camí més llarg cantant la cançó del llaurador per preparar un 

plat de sopa d'arròs pel Josep Maria que vindria cansat de signar contractes 

pobre impotent i jo només feia que riure quan se'm ficava damunt demanant un 

hereu. 

  

 I va nèixer la Clareta i el meuome no me la va robar perquè diuen que es 

va matar daltabaix del pont un dia venint de ciutat i jo no vaig plorar gens perquè 

la geperuda va ser qui el va enterrar vora la sèquia i això em feia riure i les veïnes 

es pensaven que l'embràs i la mort m'havien fet embogir i deien quina pena i es 

posaven a plorar i em deien pobreta i m'abraçaven. I la Clareta que tenia les 

meves mans cansades i la pell morenota i la gitana vella la va batejar un 

divendres de lluna nova amb farigola i suc de gerds i la geperuda va fugir 

l'endemà i jo vai començar a manar el camp d'arròs i a signar contractes que vai 

entendre desseguida i els mossos em deien que n'és de bona la vídua mestressa 

i les veïnes em saludaven quan anava a comprar i la nena que creixia amb salut i 

anava a casa del mestre amb uns pantalons de randa que li va fer la gitana i al 

poble deien que era un infant preciòs i una nena preciosa i una fadrineta preciosa 

però ella no es volia casar i un dia es va fer dona tota sola i va marxar a la capital 

a aprendre de lletres i a poc va escriure una història pel diari. I jo vai comprar-li 

tots els retalls a la gitana i li deia Marona i ella em va portar un dia a en Joan i en 

Joan era un home molt educat i em va demanar que si m'hi volia casar i després 

em va preguntar si em podia fer un petó i jo li vai dir que si i em va explicar que si 

jo no ho volia no tenia que despullar-me i jo ho vai voler i em va recordar a la 



geperuda i vam tenir un altre fill que va ser mascle i no va ser l'hereu perquè en 

Joan va dir que primer era la Clareta que ja es deia Clara i a més a més el nen de 

gran es va fer artista i va marxar a viure a l'estranger amb un amic i m'escrivia 

cada setmana i em deia que mentres un ficava el pollastre farcit al forn l'altre 

escrivia versos mirant la finestra i la Clara que també escrivia però ningú entenia 

què volia dir i en Joan que cada nit m'acariciava des de les puntes dels dits fins 

les puntes dels cabells que ja tenia grisos i llargs.  

 

 La Marona es va morir molt velleta un dia collint maduixes i no sé com però 

em va deixar l'anell de casada d'en Josep Maria damunt la vànova i un paper que 

deia que s'havia acabat tot i que en Joan en veritat era la seva filla geperuda que 

l'amor per mi l'havia transformat i que estava estimant-me des que em va donar la 

nena i que jo era una dona molt valenta i que mereixia ser una dona i no esposa o 

vídua. La vam enterrar sense caixa fora del poble perquè no era dona de Déu 

m'ho va dir el retor però en Joan i jo vam omplir-li la tomba de retalls de colors i 

de roses plegades la nit de san Jordi. I van venir el nen i el seu amic no perquè ja 

no n'eren d'amics i la Clara va estar plorant tres dies i tres dies més i en Joan i jo 

aquella nit vam vetllar la tomba de Marona i ell em deia tot l'amor amb els llavis i 

jo em vai beure el seu suc d'un glop perquè ja no em feia angúnia i no 

necessitava fer un hereu i vam sentir com cridava un llop de matinada i tot el 

poble sap que no n'hi ha de llops en aquestes terres i l'any següent vam vendre 

els arrossars a uns senyors i en van fer un parc natural i ara nosaltres som els 

masovers i guardes i els turistes que vénen pregunten perquè tenim la caseta 

plena de retalls de seda de colors i  nosaltres ens mirem i mirem la tomba de 



Marona i ens besem les mans i els diem que l'entrada són tres eurus i que es 

guardin del llop i que no facin foc dins el recinte i que no peguin les dones i que la 

nostra nena fa una conferència a l'estranger i que el nostre fill fa temps que està 

malalt i no menja però el cuida un amic i que ell es diu Joan i abans era geperuda 

i que hi ha miracles que no es veuen i que tenim pa amb pernil i marmalada de 

gerds i que si volen a la casa pairal hi ha el museu de l'arròs i que mai he anat a 

posar flors a la tomba d'en Josep Maria perquè tenia un nus a l'ànima i a mi mai 

em va treure el davantal. 

 

 

Caixera: Perdoni, senyora, el paquet d'arròs el vol de mig o d'un quilo? 


