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S�HA MORT LA IAIA 

 

 

 

 

 

 

Hola! Em dic Pere Petit, tinc quatre anys i avui s�ha mort la iaia. 

Ja sé que pensareu que, per un nen tant tendre com jo, disposar de tota 

aquesta informació pot significar ser bastant llest, però no en feu cas, doncs les 

tres coses me les han dit persones més grans que jo.  

Que el nom de Pere és el meu ho sé perquè és la paraula que més diuen el 

pare i la mare quan es volen referir a la meva personeta. A més, si em criden i no 

en faig cas, em repeteixen el nom �i cada vegada més fort- fins que em dono per 

assabentat que la cosa va per a mi. Es veu que el nom de Pere el vaig heretar del 

iaio Pere, que es va morir tres dies abans de nàixer jo, un esdeveniment que, de 

retruc, va fer avançar el part de la mare, segons explica la tia Madrona, la veïna de 

cal Sastre que la va assistir en tant delicat moment. Allò altre de Petit, no va 

perquè jo sigui el menut de la casa, que no ho sóc, sinó perquè juntament amb el 

iaio, a l�endemà, es va morir un gosset que així li�n deien. Es veu que l�animalet va 

morir-se de pena, després de passar-se tot el dia plorant la mort de la persona que 

li dispensava el menjar amb una regularitat bastant irregular, i també bastants 

cops de gaiata, això ja de forma més seguida i contundent. Doncs, bé, es veu que 

en homenatge als dos finats em va caure el nom de Pere i el renom de Petit. 

De l�edat no n�estic segur. Fa uns mesos que els pares em deien que en 

tenia tres, d�anys; però ja se sap, les persones grans canvien de parer bastant 

sovint i ara es veu que ja en són quatre. D�altra banda, ja us he avançat que no 

sóc pas el més petit de la casa, doncs fa sis mesos vam tenir una nena, la Maria, 

que sort va tenir la pobra de no venir al món tal dia com avui, perquè s�hagués 

hagut d�empassar el nom de la iaia: Gertrudis Lliberata. Sí, Gertrudis Lliberata, ni 
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més ni menys. Aquest binomi de nom havia de ser força feixuc de pronunciar. Sort 

que jo sempre li he dit iaia, a diferència de les veïnes, que s�hi dirigien a ella amb 

tot l�amaniment, cosa que sembla que les obligava, acte seguit, a llençar amb força 

una espessa salivera groga i verda al terra. 

La darrera informació que us he lliurat de bon començament �la mort de la 

iaia- m�ha costat una mica més de constatar-la, degut a que els pares m�han portat 

a ca la tia Madrona tant bon punt que s�ha produït la defunció. Amb tot, jo ja havia 

intuït alguna cosa estranya quan, després d�esmorzar, he volgut fer la becaineta i 

m�han faltat mans per tal de fer-ho tal com cal. I és que resulta que sóc de bon 

menjar i de bon dormir, tal com es constata veient el meu aspecte rodantxonet. 

Fins als dos anys i mig em vaig alimentar de les mamelles de la mare, que, dit de 

pas, no vaig poder exhaurir mai. Més endavant i a més a més de la llet de la mare, 

la iaia em donava unes farinetes d�arròs que m�ajudaven a fer millor el rotet, 

alhora que m�allargaven tres quarts d�hora la primera dormida. De la mateixa 

forma que sóc de bon menjar, sóc de bon dormir. Per a tant delicat menester, la 

única cosa que demano �apart de tenir l�estómac ple- és poder-me xupar el dit 

gros de la mà esquerra, cosa que faig amb encert, doncs no m�és difícil portar-me 

el dit per entaforar-lo a la boca. Tanmateix, on tinc moltes dificultats és per 

agafar-me la titoleta amb la mà dreta, la segona part de la cerimònia prèvia a una 

bona dormida. Doncs bé, ha sigut en el moment de voler dormir quan he trobat a 

faltar la mà de la iaia, que dia rera dia i becaina rera becaina m�ajudava a posar les 

coses al lloc corresponent, sobre tot quan guiava sàviament la meva maneta a la 

recerca d�aquell petit apèndix que m�agrada agafar i que tant maleïdament 

s�amaga entre els plecs de la meva panxona. 

Ja haureu pogut intuir que la dormida matinal d�avui s�ha fet fotre i, com a 

conseqüència d�aquest fet desagradable, m�ha agafat una mala gaita que m�ha 

obligat a manifestar el meu desori de la millor forma que ser fer-ho: a plors. Quan 

la tia Madrona ha vist que em posava a plorar i que no parava, m�ha portat correns 

a casa, on se m�ha tallat en sec la plorera per dues circumstàncies prou 

entenedores. La primera ha sigut el veure l�escenari en el qual s�havia disposat el 
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vetlament de la iaia. A la seva habitació, la iaia estava a sobre del llit, encarcarada 

com el pal d�una bandera, vestida amb una camisa blanca que li arribava fins als 

peus, amb un mocador lligat al cap per sota de les barres i amb el rosari 

confeccionat amb cigrons fet per ella mateixa, de joveneta. De la seva cara en 

sobresortia el nas, que adés es veia molt més llarg que de costum, que ja es dir. Al 

voltant del llit estaven situades la mare, les tietes i les veïnes, totes vestides de 

negre, fosc igual que el corb que va caçar el pare l�altre dia. Entre elles parlaven 

de la bona dona que era la iaia i de les males peces que eren algunes veïnes, 

curiosament les que no estaven presents acompanyat el cos difunt de la iaia. De 

tant en tant, alguna plorava a cor que vols, per acabar sonant-se els narius de 

forma ben sorollosa; i a partir d�aleshores una o altra companya n�agafava el relleu 

en la plorera. Curiosament i penso que per a contrapunt a la foscúria dels vestits 

de les dones, les portes de la casa, les finestres i la portella que dóna al corral 

estaven tapades amb llençols blancs, alguns convenientment apedaçats. Al 

menjador s�estaven els homes i el pare, tots parlant de futbol i fumant caliquenyos 

de Juneda al voltant d�un taüt de color fosc. I ha sigut en aquest moment quan he 

descobert la segona raó que m�ha fet aconsellable el parar de plorar. Ha sigut just 

quan m�ha agafat el pare i he sentit la seva veu d�aiguardent, que m�ha dit: Pere 

Petit!, a callar o la tastaràs. No cal que us expliqui que ha sigut un plantejament 

prou enraonat per a deixar de somicar, ja que l�alternativa era notar la mà del pare 

petant-me al cul, cosa que no m�agrada, ni de bon tros, tant com tocar-me la 

titoleta. Ai! Quan trobaré a faltar la iaia. Pobra iaia, a ella només em calia dir-li: 

Iaia, busca-me-la!, i ella m�acompanyava la mà just fins al lloc. Em sembla que 

patirem, si tot va bé. 

 

Entre les visites i les converses dels uns amb els altres, adobades amb 

llàgrimes i fum, hem passat el dia i la nit, cosa que ha alterat de valent el meu 

ritme d�àpats i de repòs. A primera hora del matí s�han presentat a casa el capellà, 

acompanyat de tres escolanets. El mossèn, -amb posat seriós malgrat que avui es 

traurà un plus en dinerets a canvi de remugar unes quantes llatinades-, va vestit 
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parcialment de verd, com si això fos un petit homenatge a la iaia, que sempre deia 

que aquest color n�era el de l�esperança... dels rucs. Els escolans �amb els seus 

roquets blancs a sobre de sotanes negres- juguen a veure qui pot mantenir encès 

per més estona els ciris que escorten la creu que encapçala la comitiva. 

Quan el pare �com cap de família- dóna el seu assentiment, les dones 

posen la iaia a dintre del taüt. El fuster del poble, diligentment, clava sis claus a les 

juntes, just amb dotze cops. Ni un més ni un menys. �Quin encert�, manifesten 

algunes dones, mentre es miren l�esposa del fuster. �Ja m�agradaria que n�encertés 

altres, de claus�, pensa l�esposa, sense manifestar-ho.  

Tot seguit és l�hora dels portants, que han de conduir el taüt des de 

l�habitació �situada en el segon pis- fins l�entrada de la casa, a través del passadís 

estret i per les escales prou pendisses. I com la cosa no rutlla per l�estretor de 

l�habitatge, han d�intervenir els enginyers locals per indicar la millor forma de fer 

arribar el taüt fins al carrer. �Aixequeu del cap�, diu un. �Baixeu més dels peus�, 

brama un altre. �Gireu a la dreta�, s�hi afegeix un tercer. Quan ja tenen encarada 

la caixa cap a l�entrada, succeeix allò que ningú hauria volgut: la part dels peus de 

la caixa cedeix i la iaia surt disparada escales avall. Després de rebotar a cadascun 

dels graons del primer tram, arriba a la primera escala ampla, on sembla que s�hi 

quedarà. Però no és així, ja que amb noves forces reempren camí fins les lloses de 

l�entrada, just als peus del capellà, que s�ha quedat amb el secolorum a mig dir. 

Tots han fet acció d�agafar la iaia del terra, malgrat que encara han hagut 

d�esperar que els cigrons del rosari, que baixaven saltironant per les escales, 

paressin de botar i de rebotar. �Pobra iaia. Avui té un mal dia�, he pensat jo. 

 

Amb els escolans al capdavant i els marrecs al capdarrera, el seguici 

fúnebre ha fet cap a l�església. El capellà ha resat les absoltes, ja que el pare, de 

família de republicans, ha dit que les misses ja les faran dir pels aniversaris. 

Suposo que igual que les de l�avi, que encara no n�ha sentit la primera. 

Seguidament, han carregat el taüt al carro fúnebre �prou bonic tot ell- i l�han 

traslladat al cementiri. 
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En sortir de l�església, els pares i les tietes, amb el mocador de mocar al 

nas, han rebut el condol de la gent del poble. �Us acompanyo en el sentiment�, 

han dit la majoria. �Tant bona dona com era�, han afegit altres. �Déu l�hagi 

perdonat�, ha manifestat amb una certa mala llet el veí conco, que pel que se sap 

va ser un dels pretendents de la iaia. 

 

Quan la manifestació fúnebre i religiosa s�ha dissolt, els pares i les tietes se 

n�han tornat cap a casa, sense deixar de plorar. Ja dintre de l�habitatge familiar, 

han tancat la porta del carrer i han saludat la tia Madrona, que no ha pogut anar a 

l�enterrament. �Jo em quedaré a fer la feina�, havia manifestat el dia abans. El 

pare s�ha tret la corbata negra i l�ha guardat per a millor ocasió, tal com ha dit, 

cosa que no ha fet gaire gràcia a la mare. Pel seu costat, les tietes i la mare s�han 

tret les mantellines i les han guardat en un calaix camforat. Seguidament, han 

passat tots al menjador, on hi ha taula parada. Tots plegats, s�han assegut a taula 

encara amb posat seriós i el pare, com a cap suprem de la colla, ha disposat: �Bé, 

això ja s�ha acabat. Madrona! Porta l�escudella i escalfa la cassola amb el conill� 

Amb perplexitat, veig com tots mengen i beuen, parlen i riuen, conten 

acudits i aventuren qui pot ser el següent en torçar el coll. �Marxa, Anton, que el 

qui es queda ja es compon�, sentencia la tieta Nuri. El pare, més posat a la feina, 

és el primer d�agafar el porró i enlairar-lo, i també és el primer de deixar anar un 

rot ben sonor que em recorda que jo no he dinat encara. Amb aquest pensament, 

hem poso el dit gros a la boca i començo a xuclar. Faig per buscar-me la titoleta, 

però no trobo altra cosa que un dels dits de la mare. Aleshores, ja tinc clar que 

m�hauré d�espavilar per a no trobar a faltar la iaia. 

 

Josep Gironès Descarrega 


