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Als meus pares
i a tota la generació de la qual som hereus,

que, amb esforç, va patir i superar la postguerra.



5El vertigen del trapezista

MONEDES O L’INDECÍS RODAR DELS ANYS

Guanyador del Premi Valldoreix 2004

2001 Tortosa

A la vora del riu, Julià Monllau passeja abstret, mentre el sol s’acaba 
d’amagar rere els Ports i deixa que Tortosa s’endinsi lentament en la pe-
nombra de la nit. A poc a poc, les llums de Ferreries destaquen més en 
la foscor que avança i es refl ecteixen tremoloses damunt d’un Ebre sense 
pressa. Sap que recordarà sempre aquest dia en què tot sembla tornar a 
començar, com una dansa macabra sense fi , mentre l’esperança del nou 
segle mor xafada brutalment sota el pes de les Torres Bessones. D’aquí a 
molts anys tothom recordarà què va dinar aquest dimarts 11 de setem-
bre, que lligarà per sempre a la memòria la nostra Diada amb la ciutat 
dels gratacels i el seu skyline mutilat. No és que senti simpatia especial 
pels nord-americans, ans al contrari, ni que ignori les moltes tragèdies 
que colpeixen el món, però, com tothom, no pot evitar sentir-se tocat 
per l’impacte d’unes imatges fetes a mida de Hollywood i de les quals, 
ben segur, en sabran traure profi t.

Es veu poca gent pel carrer. Tothom, enganxat a la televisió, espera 
amb morbositat creixent el nombre de víctimes i sembla no cansar-se 
de la imatge repetida d’un avió estavellant-se obsessivament. Julià Mon-
llau intenta que l’aire fresc l’ajudi a albirar una mica de llum. Des de 
l’embarcador del Club de Rem, gairebé tocant l’Ebre, veu les llums del 
pont del mil·lenari refl ectides a l’aigua que tremola, i el brogit del riu, i 
les formes dels arbres de la ribera que s’ajupen per a beure-hi. Tot sem-
bla no haver canviat gaire, i es consola pensant que, de fet, és així. La 
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tragèdia d’avui no és més que el fruit dels errors del segle xx, i no fóra 
just carregar les culpes a qui tot just acaba de nàixer. Tenim tot el temps 
del món per a canviar les coses, i el Julià prefereix veure-ho d’aquesta 
manera. Però tot i el seu tarannà optimista, ha d’esforçar-se per a no 
intuir que la desgràcia d’avui només és l’inici d’una roda que aixafarà els 
més febles per allà on passi. En setanta anys de vida ja ho ha vist massa 
vegades, i tanta estupidesa humana el fa sentir cansat, molt cansat.

Normalment el passeig per la vora del riu és tranquil, amarat de 
silenci, quan tothom torna a casa i ha cessat el trànsit dels cotxes fi ns a 
l’endemà; però unes quantes atraccions, instal·lades al parc per les festes 
de la Cinta, encara funcionen per tal d’allargar uns quants dies l’estada 
a la ciutat i fer una mica més de calaix. Les llums de colors i el garbuix 
d’una dotzena de músiques diferents, massa fortes totes, no deixen sen-
tir els crits dels jóvens que xalen mentre tot al seu voltant puja, baixa i 
gira en totes direccions, entre una disbauxa de riures i llepolies. Molts 
ignoren què ha passat avui encara, i cap no arribarà a comprendre per 
què la gent pot fer-se tant de mal.

Encara és estiu, però en aquesta hora del vespre, alguns dies ja fa 
fresca, i si comença a bufar el vent… El vent; no ha arribat a acostu-
mar-s’hi, tot i que fa trenta anys que viu a Tortosa. A Cornudella, el seu 
poble, sempre hi fa més fred, però les muntanyes del Priorat, amb el 
Montsant per damunt de totes, el bressolen com a un nen, i no deixen 
que el vent que baixa Ebre avall el despentini gaire. 

Mira el riu i pensa que l’aigua que veu córrer mansa ha passat, pot-
ser, per la vora del seu mas, riu Siurana amunt. No ha perdut el costum 
de dir-li “el seu” mas, tot i que el van vendre fa deu anys. Veient com 
renaix la comarca i les inversions en moderns camps de vinya, s’adona 
que la decisió fou errònia potser. Però no li dol. Que els seus germans 
li proposessin vendre’l i repartir-se els benefi cis va ser un alleujament 
per a ell. Tot i ser el germà gran, la terra no l’havia captivat mai gaire, i 
sentia el mas més com una càrrega que com una herència. No se’n sent 
satisfet per això, i un sentiment de culpa l’acompanya sempre, com una 
música de fons inoportuna. Si el vell Monllau aixequés el cap… Mai 
no es van avindre gaire. L’Enric Monllau hagués volgut un hereu que 
dirigís amb mà de ferro el mas, un mirall on veure-hi refl ectida la prò-
pia imatge, però des del primer moment el va decebre. Ell tenia altres 
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ambicions, i el seu món, fronteres més llunyanes que els límits del mas. 
Només sa mare el comprenia i l’estimava tal com era. Sa mare i el Ma-
nel, el masover. Sempre l’havia tractat amb una tendresa especial, fi ns 
i tot alguna vegada, de petit, quan l’acaronava amb qualsevol excusa, li 
semblava veure-li l’indici d’una llàgrima als ulls. Imaginava que aquest 
sentiment es devia al fet de no tindre fi lls, però mai no va demostrar la 
mateixa simpatia per la resta dels germans. No ho va comprendre fi ns 
molt més tard. L’últim cop que ha anat al poble ha estat pel seu enter-
rament, ara fa tres mesos. Li sap greu no haver pogut assistir als actes 
d’homenatge que ha organitzat l’Ajuntament pel seu centenari, el passat 
mes de febrer, i no poder emportar-se com a record l’última carícia d’un 
home bo.

1901 Siurana

L’església de la Mare de Déu de Siurana és gairebé a les fosques, 
però la llum que desprenen els ulls de la Rosa i el Jaume seria prou 
per a  il·luminar una catedral sencera. Avui bategen el Manel, el seu 
primer fi ll, l’hereu de cal Sordà. Quan surten de l’església no noten el 
fred d’aquest febrer, i la vista que han contemplat tantes vegades, des 
dels cingles de Siurana, els sembla nova. El cel està clar i el Montsant 
es mostra amb tota pulcritud, com si aquest diumenge s’hagués mudat 
amb ganes d’unir-se a la festa. Albarca a la dreta i la Morera a l’esquerra, 
s’amaguen entre les roques del Montsant, amb timidesa; però des de la 
seua altura, en una conxorxa antiga amb Siurana, no se’ls escapa res, i 
coneixen tot allò de nou i tot allò de perenne que respira la comarca. 
Des dels fumerals de Cornudella, al mig de la petita plana, es dibuixen 
línies que pugen, es difuminen i es perden lentament.

El Jaume, orgullós, es mira son fi ll i ja s’hi sent amb deute. Jura que 
ara canviaran les coses, i que aquest primer any del segle serà l’inici d’un 
món millor. Tot i que no ho reconeixeria mai, en el fons, està amarat 
de por; però ara només vol deixar-se endur per l’ebrietat del moment i 
enfonsar-se en el riure de l’hereu que el mira.

—Au, Jaume, anem cap a casa que el xiquet encara ens agafarà fred.
La Rosa, més pràctica sempre, el renya mentre amaga un somriure i 

li pren el xiquet: els seus braços ja l’enyoraven.
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—No pateixis, dona, serà fort com son pare; a més a més, cal que 
vagi acostumant-se al fred del matí. Ja veuràs com aquesta criatura ens 
portarà sort. He sentit dir que han portat uns ceps nous que no els fa 
mal la fi l·loxera. Aviat tot tornarà a ser com abans. Les nostres terres ja 
tenen un nou hereu!

—Que Déu t’escolti. No voldria haver d’anar a Barcelona com mons 
germans. Mons pares no ho suportarien, ja són massa grans.

—No, dona, no. Creu-me, ja veuràs com això no pot durar  gaire. Quan 
menys t’ho pensis els tornaràs a tindre aquí. No veus que a Barcelona ja 
no hi cap més gent… Au va, anem, que ara sóc jo qui es gela.

El Jaume s’aixeca el coll de l’abric i trau la pipa que s’ha amagat a 
la butxaca abans d’entrar a missa. Aviat, el seu fum s’enfi larà jugant 
amb l’aire net d’aquest diumenge. Jaume Sordà mira de gairell el cel. Si 
aquesta nit encara es manté ras com ara, tornarà a gelar.

Sense entretindre’s gaire tornen tots tres cap a casa. Encara queden 
unes quantes brases del foc que han encès al matí i la cuina es manté 
calenta; no gaire, però quan entren del fred del carrer agraeixen la tebior 
de la casa. El Jaume remena les brases i hi tira quatre o cinc buscalls. 
De seguida es posen a ballar unes quantes fl ames que, sorolloses i espur-
nejants, alegren la cuina, mentre els vidres de la fi nestra es comencen a 
embafar. El Manel sap que s’atansa l’hora de menjar i es posa a plorar.

—Renoi, aquest xicot no en perdona ni una! Si sempre té aquesta 
gana es farà alt i gros com un sant Pau —comenta tot satisfet el Jaume.

—Sí, no sé pas a qui es deu semblar —respon ella mentre somriu al 
seu home amb tendresa.

La Rosa s’asseu a prop del foc i es trau un pit per donar de mamar al 
nen. El Jaume no pot deixar de quedar-se badant mentre se’ls mira, i es 
meravella de la sort de tindre’ls a tots dos.

—Escolta, Jaume, tu ja saps que les terres d’aquí dalt no ens donen 
gaire i que amb això de la fi l·loxera…

—Sí, però ja veuràs com ara…
—Espera, deixa’m acabar. Precisament ara, que tenim un fi ll, hem 

de pensar què li convé més. Ma germana m’ha dit que els Monllau 
busquen uns masovers per a la Ribera. Tindríem feina tot l’any i allà 
baix no hi fa tant de fred com aquí. A més, no estaríem gaire lluny de 
Cornudella i el xiquet podria anar al col·legi.
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El Jaume la coneix bé, i quan pren una decisió no és fàcil que se’n 
desdigui. També sap que té raó. Va cap a la fi nestra, torca el vidre amb 
la mà i contempla el paisatge antic de la infantesa. Les ruïnes del castell, 
adormides damunt la pedra dels cingles, es resignen a patir el pas im-
placable dels segles. Encara està ras i un sol en hores baixes il·lumina les 
muntanyes, els boscos i les teulades de les cases. La respiració del Jaume 
torna a embafar els vidres, i tot, a poc a poc, es difumina.

1909 El mas

El mas dels Monllau és dels més grans de Cornudella, i també dels 
més alegres, perquè des de la mateixa casa se sent passar el riu Siurana 
a pocs metres. No gaire lluny, el riu fa un toll on a l’estiu va a banyar-
s’hi gent del poble, normalment els més jóvens i cridaners. Tot el vol-
tant de les cases és a l’ombra dels xops i les moreres, i a la remor de les 
fulles quan bufa el vent. El poble, amagat darrere uns turons, no és 
gaire lluny, a vint minuts a peu, i segons d’on vingui l’aire se’n senten 
les campanes. L’edifi ci més gran, de tres pisos, és la casa dels Monllau, 
amb una gran porta d’entrada i unes golfes immenses plenes de trastos i 
pols de tots els temps. Ara està buida quasi tot l’any, perquè prefereixen 
viure a la casa del carrer Major de Cornudella, més nova, confortable 
i propera a la vida social del poble. El vell Monllau, un dels fundadors 
de l’Ateneu, administra des d’allí les seues fi nques i uns quants negocis 
que té a Reus. La casa dels masovers, més petita i humil, està annexa a 
l’edifi ci principal; juntament amb el corral i un magatzem per a les ei-
nes, amb això es completen totes les construccions. Dalt de tot del mas, 
amenaçat per l’heura que escala la façana, un rellotge de sol marca el pas 
de les hores, sense pressa.

El Manel, acostumat a jugar tot sol, es passa hores a la vora del riu, i 
es dedica a construir-hi preses, canals i comportes, on sempre acaba xop 
de dalt a baix. Hi atrapa petites culleretes, que tira a l’abeurador dels 
animals i després les vigila amb constància de científi c per no perdre de-
tall de la seua transformació. Quan són adultes, sa mare en troba sovint 
a qualsevol racó de la casa, preparades per a saltar-li al damunt. Llavors 
el renya, sense escridassar-lo gaire, perquè és bon xiquet, i li diu que 
amb tanta aigua agafarà una pulmonia o que acabarà tornant-s’hi ell, 
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una granota verda i grossa. Quan es fa fosc li agrada busca llumenetes 
que guarda en capses de cartró amb foradets. Si plou i no pot sortir de 
casa, sa mare li deixa la capsa de llauna plena de botons de tots colors. 
Li agrada el so que fan els botons quan els remena dins la capsa i el con-
trast alegre dels colors. Els classifi ca per tonalitats i després els escampa 
per terra en perfecta formació, com exèrcits preparats per a una èpica 
batalla sense sang.

També ajuda son pare en les feines del camp, o almenys l’acompa-
nya, perquè encara és petit i més que res fa nosa. L’impressiona la força 
de son pare en moure els sacs d’ametlles com si fossin ninots de drap, 
o la manera de fer anar l’aixada amb gestos titànics als ulls d’un xiquet. 
Però quan se’n sent més orgullós és quan vénen els jornalers a esporgar 
o a la verema. Llavors son pare és com un general manant els soldats, 
amb seny i mà ferma, sabent què cal en cada moment.

El senyor Monllau passa de tant en tant pel mas, per comprovar que 
no hi ha cap problema i donar alguna instrucció innecessària al Jaume, 
només per recordar qui és el que mana. La resta de la família només 
hi va els diumenges, no tots, amb alguns amics i familiars. Llavors el 
Jaume els prepara el foc i el Manel ajuda sa mare a fer el dinar per a 
tots. Els Monllau tenen també un fi ll, l’Enric, dos anys més petit que el 
Manel, però no li agrada jugar amb ell, perquè sempre vol tindre raó i, 
si perd, s’enfada i posa mala cara; té un caràcter que rai.

Aquesta nit el Manel està content per doble motiu. Des d’avui fun-
ciona la primera línia regular d’autobusos que unirà el poble amb Reus, 
i ha anat amb son a Cornudella per no perdre’s l’esdeveniment. Davant 
de l’església és ple de gent que espera amb impaciència l’arribada del 
primer cotxe de línia. Quan passen vint minuts de l’hora prevista, la 
gent es neguiteja, mentre la canalla no para de córrer per tota la plaça 
amunt i avall. El Manel xala més que mai, perquè no està acostumat a 
tindre tants companys de joc, i quan algú crida que es veu pujar l’au-
tobús ell ja està travessat de suor. Però encara té forces per a anar-se’n 
corrents avall amb la resta de xiquets a esperar el vehicle que, a poc a 
poc i esquivant els clots de la carretera, puja enmig d’un gran núvol de 
pols. No té res a veure amb la impressió que li causarà anys més tard 
l’arribada d’un tren a Reus, o la primera vegada que veurà el mar un 
estiu a Salou, però mai més no podrà oblidar-se d’aquest dia.
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Quan al vespre tornen al mas, encara l’esperen més emocions. Des-
prés de sopar, sa mare l’ha cridat, mentre el mira amb aquells ulls espe-
cials de quan vol donar-li alguna llepolia, i l’ha fet seure a la falda. Son 
pare, plantat al darrere, no es pot aguantar el riure.

—Manel, aviat deixaràs de jugar tot sol. Tindràs un germanet que 
arribarà a fi nals d’estiu.

De nit no para de moure’s, està massa excitat per a adormir-se, i 
moments abans d’entrar-li el son, a altes hores de la matinada, encara 
intenta imaginar la cara de son germà baixant del cotxe de línia amb 
una enorme maleta.

1909 Ricard

Els últims dos mesos d’embaràs ja havien estat molt dolents. El met-
ge li havia recomanat repòs absolut, però no se’n podia estar d’aixecar-se 
a cada moment, patint perquè el Manel no mengés prou o perquè el 
Jaume trobés neta la roba. Fins que no va arribar sa germana Marta al 
mas no va fer bondat, i perquè tots tres li deien a tothora que no patís, 
que ja s’arreglaven la mar de bé i que no els faltava de res. Però no ho 
podia evitar, era la gran de quatre germans i estava acostumada a estar 
pendent de tothom.

El part dura hores. El Jaume no para de caminar amunt i avall, sense 
saber què fer amb les mans i seguit de prop pels ulls del Manel, mirant 
d’imitar l’amoïnament del seu rostre. Quan la llevadora o la Marta sur-
ten de tant en tant, el Jaume els busca amb desfi ci la mirada, sense gosar 
preguntar res, perquè els hòmens, en moments així, són fràgils nines de 
porcellana. Llavors nota al seu rostre, amagat sota un tímid somriure, 
un gest d’inquietud que l’intranquil·litza. El Ricard naix a quarts de 
dotze, amb el sol a punt d’assolir la màxima esplendor, i això potser 
dóna al xiquet l’energia que el caracteritzarà sempre. 

Quan ha sentit el plor, son pare ha botat de la cadira i se li ha om-
plert de llum la cara, bé sigui per l’alegria, o pel raig de sol que, entrant 
per un vidre, ha rebotat al pom de la fi nestra. S’ha obert la porta de 
l’habitació, n’ha sortit el metge amb pas lent i feixuc i ha posat la mà 
damunt l’espatlla del Jaume: “El part ha estat difícil. Ha perdut massa 
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sang.” Ho ha dit sense poder mirar-lo als ulls. En tots els anys de feina 
no ha trobat el gest adequat, ni el to millor per a donar males notícies.

El Manel, assegut a la vora del riu, busca confort en el so de l’aigua, 
i intenta comprendre-ho. Sa mare se n’ha anat i no tornarà mai més. 
Vista des dels vuit anys, la paraula mai és massa ampla, i es fa difícil 
 d’abastar-la tota sencera. Vol dir que quan estigui malalt no li portarà pa 
amb tomaca al llit per berenar, ni li tallarà les llesques amb uns tisores 
perquè siguin més fàcils de menjar. No es pot traure del cap el rostre 
blanc de sa mare damunt del coixí, esforçant-se per dibuixar un somriu-
re. Només el petit plora enmig d’un silenci espès. Ella li ha acaronat el 
cap, encara nota el seu tacte, i li ha dit que ja és un home, que haurà de 
protegir son germà per tots dos, com un angelet de la guarda. 

1955 Manel

El Manel és un home valent, tot i que, camí dels seixanta anys, no 
ho sap encara. És un home valent perquè ha encarat els cops de la vida 
sense defugir-ne cap, amb plena consciència del seu deure, que va haver 
d’assumir tan aviat. No és un home arrauxat, a qui li agradi parlar amb 
veu alta i fer-se notar quan entra a La Renaixença per fer el cafè dels 
diumenges. Més aviat li agrada entrar sense que ningú no el miri, tot i 
que la seua corpulència i la coixesa, que d’uns quants anys ençà l’acom-
panya, ho facin ben difícil. 

El Manel és un home bo, ningú al poble no gosaria dir-ne el contra-
ri, però a vegades li agradaria donar algun cop a la taula, deixar anar el 
geni de tant en tant, només una mica, com qui obre la porta a un ocell 
que després de fer un vol petit torna a la gàbia espantat. En aquests 
moments, i en molts altres, enyora el Ricard. Sovint li sembla veure’l 
somrient, parlant sense parar de moure els braços i les mans, encoma-
nant a tothom la seua energia. Llavors li agrada imaginar-se’l en algun 
país exòtic, dirigint una revolució o explorant nous rius i selves verges. 
Pensar que estigui mort li fa mal, i per això va deixar de fer-ho fa molts 
anys. Poden haver-hi mil motius que justifi quin la manca de notícies i 
sap que, malgrat tot allò que va separar-los, qualsevol dia el veurà entrar 
per la porta o en sentirà la veu camí del mas.
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Aquest diumenge La Rene és plena. La pluja que cau ha deixat els 
camps enfangats i s’ha aturat la verema per uns quants dies. Tot i això, 
l’olor de raïm que surt de les bodegues impregna tot Cornudella i es 
barreja amb el fum de les primeres estufes i les petites gotes que ara 
 cauen. El Manel s’ho mira des de la porta sense gaire atenció, com tan-
tes altres vegades, i només el distrau algú que crida perquè li han matat 
una manilla. Ell no juga mai a la botifarra, li agrada més distraure’s mi-
rant com discuteixen a cada basada, i quan se’n cansa, canvia de taula. 
Però avui té ganes d’estar-se fora i que la fi na pluja li refresqui el rostre. 
Tothom que entra o surt el saluda, tots es coneixen al poble, i qui li té 
més confi ança li dóna algun cop a l’esquena i s’atura una estona a parlar 
del temps. Les converses són les mateixes sempre, com sempre mulla la 
pluja; però només si es descuida més del compte, l’aigua li podrà xopar 
la pell, travessant tota la roba que el protegeix. Tampoc ningú no voldrà 
mirar al seu dintre, ni preguntar-li què enyora o per què està trist. 

No ve gaire pel poble, només els diumenges; no tots, i algun cop 
entre setmana si ha de comprar qualsevol cosa, i sense entretindre’s gaire 
parlant amb la gent. Els Monllau van a dinar al mas tots els dissabtes. 
Aquests dies només li agraden perquè pot parlar una estona amb el Ju-
lià. És el fi ll gran de l’Enric Monllau, però no s’assembla gens a la resta 
de la família; té una altra classe de temperament. La resta del temps la 
solitud l’acompanya, però no es queixa, perquè està acostumat a viure 
sol al mas, sobretot des que va morir son pare fa set anys.

El Ramon, el carter, el distrau dels seus pensaments: “Manel, quan 
puguis passa per Correus, que tens un paquet de Manchester. No ho 
sabia que tinguessis coneguts a la Gran Bretanya.”

“Manchester?” A qui coneixia ell a Manchester? Un calfred li traves-
sa el cos com una tempesta, i li posa els pèls de punta. Son germà?

1920 Jocs 

Avui és l’aniversari del Manel; dinou anys. Per celebrar-ho, sa tieta 
Marta li ha portat un cóc enorme amb crema per dintre, perquè sap que 
li agrada molt. Li ha fet dos petons i ell s’ha deixat fer, tot vergonyós. Ja 
és un home alt i fort com son pare i quasi en fa el doble d’espatlles; però 
sa tieta li parla com a un xiquet, perquè pensa en la manca de tendresa 
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amb què ha crescut i l’entendreix la manera com ha tractat son germà 
tots aquests anys. El Ricard és una altra cosa. Mai no l’ha fet patir gaire, 
perquè des del primer moment es va veure que tindria el caràcter alegre 
i fort de sa mare.

Sempre que baixa al mas té certa recança, pensa que no ha dedicat 
prou temps als seus nebots; però amb el seu home que és un tòtil, tres 
fi lls i els sogres a casa, no li ha quedat gaire temps lliure. Tot i això sempre 
se’n va tranquil·la, perquè veu que tots tres sols s’han espavilat prou bé. 
El Jaume és un tros de pa, i treballador (no com el seu home), i el Manel 
ha estat com una mare per al Ricard, una mare ampla d’espatlles.

No hi ha gaire temps per a fer celebracions. Els Monllau fan una 
festa demà i vindran trenta o quaranta persones a dinar; cal que estigui 
tot perfecte. El Jaume i el Manel treballen sense gaire entusiasme, no 
els agrada veure tant de moviment, però el Ricard està excitat; mai no 
havia vingut tanta gent al mas des que va nàixer, i suposa que també 
vindrà l’Àngels Baró.

Els Baró són parents llunyans dels Monllau (l’Àngels és cosina ter-
cera de l’Enric Monllau) i, com que viuen en un mas proper, hi tenen 
molta relació i sovint vénen els diumenges a dinar. L’Àngels té onze 
anys, com el Ricard, i sempre que pot, quan es cansa d’estar amb els 
grans, el busca per anar a jugar. Ell l’espera impacient, amb l’ànsia que 
es té davant d’un regal ben embolicat. Amb son germà es porten massa 
anys i mai no l’ha vist com un company de joc, sinó com a un pare dolç; 
en canvi, amb ella, tot és diferent, només els cal una mirada per a saber 
què pensen i posar-se a riure tot seguit. Li agraden les trenes, que estira 
algun cop per fer-la enrabiar de broma, els ulls nerviosos i, sobretot, el 
seu riure obert. No s’han barallat mai, cap dels dos troba sentit a per-
dre el temps enfadant-se, un temps preciós que pot gastar-se en córrer 
amunt i avall pel mas. A més a més, les seues trobades són curtes i cal 
aprofi tar-les bé.

Però avui l’espera amb més impaciència que mai. Fa cinc setmanes 
que l’Àngels no ha vingut al mas i el record de l’última trobada no 
se li’n va del cap. Sense que ningú no se n’adonés, perquè no deixen 
que hi vagin a remenar els trastos, van pujar a un dels seus amagatalls 
preferits: les golfes. Tot i que era gener feia bo, i un raig de sol entrava 
per la fi nestra i il·luminava els brins de pols que fl otaven en l’aire, com 
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petits fantasmes del passat. Ella es va tapar la boca per amagar-se el riure 
(un gest molt característic quan en tramava alguna) i li va dir: “Avui 
po dríem jugar a alguna cosa diferent: a metges.” Llavors es va estirar a 
terra i sense deixar-lo reaccionar es va aixecar el vestit fi ns a l’altura del 
pit: “Jo sóc la malalta i tu ets el metge.” Ell, que mai no havia vist una 
xiqueta gairebé nua, no sabia pas què fer, i la visió de les seues calcetes 
amb llacets de color rosa el va deixar desconcertat, amb cara d’un be a 
l’entrada de l’escorxador. Va fer una esforç per recordar la visita del met-
ge mig any abans, quan havia tingut un fort mal de panxa. Ell pressentia 
que en aquell joc hi havia quelcom de prohibit, però sense saber ben 
bé què es feia, i mentre una estranya suor començava a amarar-lo, li va 
anar palpant les cames, les cuixes, la panxa… Ella esclafí a riure, plena 
de pessigolles, s’abaixà el vestit i se n’anà corrents, mentre es girava de 
tant en tant per assegurar-se que la seguia.

1930 Nous vents

Cada dia n’està més enamorat, i les ganes de jugar de quan eren xi-
quets s’han tornat el neguit apassionat de veure-la que ara el venç. Per 
això, quan son germà li ha dit que havia d’anar a treballar al mas dels 
Baró, no s’ho ha pensat gens i s’ha ofert de seguida per ajudar-lo.

El Ricard ja s’ha fet un home (no un home alt i fort com son ger-
mà) i, cansat de l’ensopida vida del mas, ha trobat feina en una fàbrica 
d’alcohol a Cornudella. El seu caràcter extravertit es consumia en la 
quietud del camp i necessitava el contacte amb la gent del poble com 
la fl ama busca l’aire. Al mas només hi va a dormir, i ben poc, perquè 
després de plegar, sol quedar-se a l’Íntim fi ns ben tard, tot just abans 
que tanquin. A l’estiu, amb el bon temps, encara és pitjor; no hi ha fes-
ta major a la comarca on no l’esperin: la Morera, Siurana, Ulldemolins, 
Arbolí, Poboleda… Son pare i son germà no diuen res, però troben a 
faltar aquella espurna que el seguia a tot arreu. Això sí, els diumenges 
tots tres van a dinar a casa de sa tieta Marta, i ell, a l’hora de sortir de 
missa, es passeja per davant de l’església per trobar-se amb l’Àngels. 

Avui només es parla de la visita del rei al poble. Molts asseguren que 
serà una oportunitat única per a veure’l, perquè ja s’oloren vents de Re-
pública que s’atansa. Però el Ricard només té al cap el rostre de l’Àngels 
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