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Des de la finestra d’aquella masia, la masia dels estiueigs 
de la meva infantesa, es podia veure la majestuositat de la 
vall, gairebé s’entreveia, aguditzant la vista, la muntanya 
que tants cops havíem pujat. En aquell paisatge hi havia 
representats tots els verds possibles. Era un paisatge viu i 
intens;  podia  estar-me  hores  i  hores  contemplant-lo 
sense tedi. La remor del rierol i  el cantussol dels ocells 
encomanava  placidesa  arreu.  A  vegades  se  sentia  el 
lladruc d’algun gos llunyà que trencava el silenci durant 
uns instants i em feia tornar en si de l’encantament. La 
casa estava envoltada de prades i d’alzines altíssimes. Els 
boscos eren espessos: feien la sensació d’impenetrabilitat, 
però  me’ls  coneixia  pam  a  pam.  Sens  dubte,  però,  el 
millor que tenia aquella casa eren les postes de sol; allò sí 
que era del tot impressionant.

La meva mare havia nascut i crescut en aquella masia i 
tots els estius, fugint de l’atrafegament de la ciutat, ens 
exiliàvem a aquell recés de pau. La calma imperava, les 
hores eren eternes però jo, ho recordo bé, no vaig sentir 
mai  el  destorb  de  l’avorriment.  Per  a  mi  els  dies  eren 
intensos.

Em llevava d’hora, tot i que l’àvia sempre portava estona 
cuinejant.  Cada matí,  tan bon punt  entrava a  la  cuina, 
l’àvia  em  preparava  unes  torrades  amb  melmelada  de 
nabius, feta per ella. Mai he tornat a assaborir una delícia 
com aquella! Me les cruspia en un tancar i obrir d’ulls i, 
amb l’últim bocí encara a la boca, sortia com un bòlid a 
passar  revista  a  tot  el  bestiar.  Començava  pel  bestiar 
menut:  gallines,  conills,  ovelles...  i  continuava  amb  el 
bestiar gros: bous, cavalls, muls... Tots tenien nom propi, 
l’àvia  s’havia  encarregat  de  batejar  el  bestiar  gros  i  jo 
m’ocupava de trobar un nom adient per a cadascun dels 
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animalots  menuts.  Era  una tasca  complicada però  vaig 
acabar reconeixent-los pel nom i crec que gairebé tots em 
demostraven una especial emoció quan els visitava cada 
matí. Aquesta relació de tendresa i amistat tenia, però, un 
vessant  dramàtic:  cada  vegada  que  l’àvia  havia  de 
sacrificar  un  conill  o  una  gallina  era  com  si 
m’arrabassessin l’ànima. I aquest càstig injust l’havia de 
pair si fa no fa cada dia. Jo no ho entenia i, per això, li  
pregava  a  ma  mare  que  anés  al  mercat  a  comprar  el 
menjar, com feia a Barcelona. Però la meva proposta no 
tingué èxit i, a més, a l’àvia se li va ocórrer la flamant idea 
que fos  jo  mateixa  la  que  triés  l’animal.  Va ser  llavors 
quan vaig adonar-me que la batalla estava perduda i, amb 
el temps, vaig acabar assumint aquell tràngol. Els rostits 
boníssims  que  ens  feia  l’àvia  cada  dia  em  van  anar 
convencent.

Cada dia, a mig matí, el pare em cridava i, al despatxet 
que havia estat de l’avi, em feia fer deures durant tota una 
hora. El pare no m’ho perdonava mai. Aquella hora sí que 
se’m feia eterna, semblava que s’aturava el rellotge que 
penjava de la paret i que em feia la sensació que vigilava, 
tant com el pare, la més mínima distracció.

Quan  recuperava  la  llibertat  sortia  volant  a  trobar-me 
amb en Joan. Ell  sempre m’esperava al  pont  del  rierol 
que separava el terreny que pertanyia a la nostra masia 
del de la seva. Ambdues masies distaven bastant del nucli 
rural i, per això, en Joan i jo no teníem relació, durant tot 
l’estiu, amb cap altre nen o nena. I no ens feia, en absolut, 
cap falta.

Fins a l’hora de dinar, solíem quedar-nos a prop del riu. A 
vegades,  en  Joan  portava  la  canya  de  pescar,  que  li 
agafava  d’amagatotis  al  seu  pare,  i  gairebé  sempre 
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m’enduia a casa un bon botí, una pila de truites que l’àvia 
s’encarregava de cuinar al forn per als sopars. Altres dies 
collíem nabius per portar-li a l’àvia per fer la melmelada, 
tot i que sempre ens menjàvem la meitat de la collita de 
camí tornant. De tota manera, quan arribàvem a casa, el 
primer que deia l’àvia era que no calia agafar-ne tants.

Hi havia dies que la solana del migdia ens emmandria i 
ajèiem a redós del sol insofrible, sota l’olivera borda que 
hi havia a la llinda de les nostres finques. Xerràvem de les 
nostres  coses,  a  dir  veritat,  no  recordo de què podíem 
enraonar durant tantes i tantes hores.

Tornava a casa per dinar o, millor dit, per empassar-me el 
menjar el més ràpid possible, pensant en l’aventura que 
em tindria preparada el meu amic Joan. El pare sempre 
rondinava perquè mai arribava a temps de parar la taula i 
tampoc m’esperava  per  desparar-la.  Sortia  a  tot  córrer 
amb l’ànsia de saber amb quina aventura em sorprendria 
aquella tarda.

Ell era dos anys més gran que jo i, com que vivia allà tot 
l’any,  es  coneixia millor que ningú tots aquells  indrets. 
Cada  tarda  vivíem  experiències  diferents,  sempre 
trepidants. Exploràvem sense treva boscos, puigs, coves. 
La zona que abastàvem era d’una grandària considerable 
i, tot i que la teníem molt ben pentinada, sempre hi havia 
alguna cosa que ens mancava per descobrir.

Alguna vegada, totalment aliens al transcurs del temps, 
se’ns  queia  la  nit  al  damunt  i  em  sobrevenia  una 
inquietud  que  era  incapaç  de  dissimular.  Llavors  ell 
m’agafava fort de la mà i travessàvem el bosc dens que 
precedia les nostres finques. M’acompanyava fins la meva 
porta i desapareixia entre la fosca de la nit.
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Encara recordo aquella tarda, deuria ser a mitjan agost, 
que  vam  decidir  pujar  al  cim  més  alt  de  la  contrada, 
aquell que amb prou feines s’albirava des de la finestra de 
la  meva habitació.  L’ascensió no va ser costosa,  encara 
que l’últim empit era de plaques de pissarra que lliscaven 
i  feien  força  complicada  la  pujada.  Tot  i  amb  això, 
pujàvem resolutius, empesos per les ganes d’arribar a dalt 
per gaudir de la vista extraordinària de tota la vall. Però 
aquell dia no va ser possible contemplar la panoràmica. 
Uns  núvols  amenaçadors  van  dominar  el  cel  d’una 
manera instantània i va començar a caure un ruixat sense 
pietat. No hi havia res per redossar-se de la pluja i, en un 
moment,  vam  quedar  completament  molls.  En  Joan, 
contrariat, va decidir que havíem de tocar el dos d’allà, 
tot i ser conscient que la baixada era molt més difícil que 
la  pujada.  Certament,  no  teníem  gaires  més  opcions. 
Plovia  a  bots  i  barrals  i  no  tenia  pinta  d’afluixar  molt 
ràpidament.  Començàrem  a  baixar.  Va  ser  un  infern. 
L’aigua, el fang, aquelles pissarres tremoloses. A més, el 
nostre calçat no era, ni de bon tros, idoni per a caminar 
per aquell fanguer. El xàfec no remetia, les nostres forces 
minvaven  i  se’ns  feia  molt  difícil  avançar.  En  Joan  va 
convèncer-me que havíem d’intentar arribar fins al refugi 
del molinet. No estava gaire lluny, possiblement no més 
de  mig  quilòmetre,  però  va  ser  una  autèntica  odissea. 
Extenuats i porucs, vam entrar en aquella cabana franca 
amb la sensació d’envair una propietat aliena. Hi havia 
una pila de tions i una altra de branques més primetes. 
Miraculosament, també vam trobar una capsa de mistos 
que algú hauria deixat, de ben segur intencionadament. 
En Joan va fer foc i, sense pensar-nos-ho, ens vam anar 
traient la roba xopa. Nua i callada, gairebé sense alè, amb 
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la  mirada  perduda  dins  les  flames,  vaig  deixar-me 
envoltar pels seus braços càlids i sincers.

Poc a poc les flames es van anar avivant.

Els  dies  van  anar  passant  plàcidament  mentre  l’estiu 
s’encaminava a la seva fi. La nostra relació s’havia enfortit 
tant que la separació, en acabar-se les vacances, se’m va 
fer molt costeruda, molt més que en anys anteriors.

Pocs  dies  després  d’arribar  a  Barcelona vaig  saber  que 
estava embarassada. L’ensurt em va deixar bloquejada i 
em va costar reaccionar, acabava de fer quinze anys i no 
tenia  la  més petita  idea de  com plantar  cara  a  aquella 
situació espinosa. Les primeres hores van ser confuses, de 
fet no podia donar crèdit, però vaig adonar-me que havia 
d’afrontar  les  conseqüències  de  tot  allò  que  hagués  de 
venir.  Si  més no,  tampoc tenia més opcions.  Sense cap 
mena de dubte, vaig decidir que havia d’explicar-ho als 
pares, la qual cosa m’omplia de neguit ja que donava per 
fet  que  els  pares  reaccionarien  malament.  I  no 
m’equivocava.  Sempre  he  pensat  que,  de  totes  les 
reaccions  possibles  davant  un trasbals  com aquell,  van 
escollir la pitjor. El pare va decidir no parlar-me, suposo 
que la seva manera de fugir era no mirar-me ni a la cara. 
La  mare,  tot  i  que  es  va  quedar  immobilitzada  en  un 
primer moment, immediatament va portar la veu cantant. 
Va resoldre que jo deixaria l’institut i tindria la criatura.

Per les seves creences religioses, els pares no van pensar 
en cap moment en l’opció de l’avortament. Per decisió del 
pare, durant l’embaràs gairebé no vaig sortir de casa. La 
vergonya,  sense  cap  mena  de  dubte,  era  el  que  més 
l’amoïnava.
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I va néixer el meu fill, un nen molt sa. No puc negar que 
els  primers mesos no rebés ajuda per part  de la  mare, 
però això no obstant, ni ella ni el pare demostraren una 
especial tendresa envers el nadó, i tampoc cap a mi. La 
convivència va esdevenir cada cop més tensa i, tot i que el 
meu fill creixia feliç, jo no em sentia còmoda.

Vaig  prendre  una  decisió  que  portava  temps  rumiant. 
Vaig agafar els meus minsos estalvis i vaig fugir amb el 
nen, a l’encontre d’en Joan.

Durant el viatge en tren, mirant el meu fill, vaig adonar-
me que  la  decisió  presa  era  la  millor  per  tots  dos.  No 
sabia el  que em trobaria,  ni  com reaccionaria en Joan, 
però estava convençuda que ho havia d’intentar.

El  meu  petit  havia  nascut  a  finals  del  mes  de  maig  i, 
evidentment,  aquell  estiu  els  pares  van  decidir  que  no 
aniríem  al  poble.  Ben  segur  que  en  Joan  s’hauria 
estranyat de la nostra absència. Jo no vaig gosar escriure-
li  per  explicar-li  la  problemàtica,  possiblement  perquè 
des del començament sabia que m’acabaria reunint amb 
ell.

S’apropava el Nadal. Feia fred. El tren va arribar puntual 
a  l’estació,  però  encara vaig  haver  d’agafar  un autobús 
que va apropar-me fins al poble. L’últim mig quilòmetre 
el vaig fer a peu.

Començava a enfosquir-se el cel quan, per fi, vaig veure 
de  lluny  la  masia  d’en  Joan.  Extraordinàriament 
nerviosa, ja a tocar de la casa, va aparèixer, de sobte, en 
Joan, que estaria atrafegat amb les feines del bestiar. En 
veure’ns,  es  quedà  immòbil,  com  intentant  interpretar 
aquella  escena.  No  li  van  caldre  més  de  quatre  o  cinc 
segons per reaccionar. Va deixar caure a terra un manat 
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d’herba que duia a les mans i va apropar-se, fugaçment, 
cap a nosaltres.  Tots tres ens van fondre en una llarga 
abraçada.

En Joan no va necessitar gaires explicacions. L’acollida va 
ser tan generosa que em va fer confirmar que no m’havia 
equivocat. Aquell era el meu lloc, el nostre lloc.

La  vida,  des  d’aquell  moment,  va  transcórrer 
plàcidament.  Al  principi  ens  vam instal·lar  a  la  masia, 
amb els pares d’en Joan. Poc temps després, la meva àvia 
ens va cedir un graner que vam habilitar per convertir-lo 
en casa nostra.

L’àvia  va  morir  pocs  anys  després.  Vaig  heretar  la 
propietat, ja que la mare, hereva única, així ho va decidir. 
Ens hi vam traslladar i allà és on, fins ara, hem construït 
la nostra vida.  Les feines del  camp són dures però ens 
donen per viure folgadament.

Al capvespre, en acabar la jornada, contemplem plegats 
les meravelloses postes de sol. 
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