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dalT de ToT de la serra

el camí pujava costerut. Feia dues hores que caminava i es comença-
va a sentir les cames toves, com si se li haguessin tornat de mantega. els 
batecs de la sang se li acumulaven a la gola i l’aire que li escalfava els pul-
mons tenia un regust sec, com de paper. era al tram final de l’ascensió. 
només una mica més, unes passes més i s’hauria acabat. Va aturar-se un 
segon a descansar. Va aspirar profundament. Va comptar els graons que 
encara li quedaven i amb el pensament concentrat en la llenca de terra 
que tenia sota els peus va continuar avançant. poc després era a dalt de 
tot, i abocat a l’amplíssima miranda que s’obria davant seu es va tornar 
a sentir viu.

Feia fred. Feia vent. el sol que l’havia acompanyat durant tot el tra-
jecte havia desaparegut de sobte rere una grisa espessor de bromes i en 
l’horitzó obert el silenci projectava la seva ombra sobre la memòria dels 
segles. ¿Quant feia que no hi pujava? ¿Quants anys havia passat lluny 
d’aquella terra on la pols duia encara l’eco del seu nom? Havia estat fora 
molt de temps. però a pesar de tot, a pesar dels oblits i de les faltes, la 
muntanya tornava a acollir-lo, tornava a oferir-li el vast consol del verd 
i de la roca.

amb el ritme de la respiració més pausat va avançar fins al piló que 
presidia l’esplanada i va llegir la inscripció que hi havia al capdamunt. 
Va pensar en el dia que l’havia llegit per primer cop i en totes les altres 
vegades que s’hi havia aturat a sota. les diferents cares del passat, con-
tingudes en l’expressió del seu rostre en cadascun d’aquells moments, 
van passar davant dels seus ulls com un espectacle d’ombres xineses. 
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10 rosa pagès

llavors va recordar, un cop més, el que l’havia dut fins allí, i un cop més 
va sentir-se culpable. 

Havia fet tard als funerals. Havia sabut la notícia una setmana des-
prés de l’enterrament i amb prou feines havia estat capaç d’escriure qua-
tre paraules de condol a la família. però no era aquell retard el que el 
rosegava, el que feia més fondo el dolor, sinó la certesa de saber que si 
hagués estat allí tampoc no ho hauria pogut evitar. Com no havia pogut 
evitar, anys abans, aquell altre suïcidi.

Una altra mort, un altre amic que se n’havia anat per sempre. ¿en 
quin punt del viatge s’havien extraviat els uns dels altres? ¿en quin mo-
ment aquella ombra llunyana s’havia convertit en la sortida única al 
dolor? només els versos, només les traces del pinzell sobre la tela guar-
daven la memòria d’aquells dies radiants en què el món els havia sem-
blat un tou d’esperança.

Va avançar encara unes passes més i amb els ulls tancats, sentint com 
l’aire li bufetejava la cara, es va deixar abraçar pels núvols que cavalca-
ven ja el tombant de la tarda. Va recordar les cares i els perfils dels amics. 
Va pronunciar cadascun dels seus noms, un per un, molt lentament. 
Havia estat fora molt de temps, sí, potser massa, però tornava a ser allí, 
tornava a trepitjar el paisatge de la seva infantesa i l’aire era ple de l’aro-
ma de la farigola florida i del romer.
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CanVIs

Començava a fer-se tard. l’aire s’havia tornat fred però s’hi estava bé, 
encara, sota l’ombra dels plàtans. el dia havia passat volant, com una 
corda que llisca entre els dits i a penes se’n sent la fressa fins que és tota 
a terra. semblava que feia un moment que s’havien trobat a la plaça, 
al costat dels rentadors, amb els cistells plens i tot a punt, i ja era hora 
de tornar, ja s’havia acabat el diumenge, com si el parèntesi d’hores que 
separava un cap de corda de l’altre no hagués existit mai.

el Mingo va fer la darrera pipada al cigarret. es va mirar l’eloi, dret 
al seu davant, amb la mà fent visera sobre el front per emmarcar la visió 
de la ciutat que es distingia des del turó. se’l veia feliç, l’eloi. sota la 
llum d’aquella tarda de finals de març el seu rostre tenia un aire dife-
rent, més viu, més vigorós, com si amb només quatre dies de casat n’hi 
hagués hagut prou per transformar-lo. la lluïsa també estava canviada, 
com si el mateix cop d’aire li hagués espolsat la grisor de tots els dies 
tancada a la fàbrica, de totes les hores respirant pols de cotó i escalfor de 
maquinària. Ho havien notat tots, just quan els van veure aparèixer a la 
cantonada de la plaça, distrets encara de la resta del món, i tots s’havien 
mort una mica d’enveja, sobretot les noies.

s’havien trobat per celebrar el casament i la festa havia estat comple-
ta, encara que no haguessin tingut a mà copes de vidre ni tovallons de 
fil. la llucieta havia fet un cóc carregat de pinyons i la lluïsa i l’eloi 
l’havien repartit com si fos un pastís de noces. Havien omplert els gots 
i havien brindat. Havien cantat i havien rigut. el pere havia deixat anar 
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un dels seus discursos i mentre el dia havia anat lliscant al seu voltant 
cadascú a la seva manera s’havia contagiat de l’alegria dels nuvis. 

—Hauríem de començar a plegar —va dir l’eloi, girant l’esquena al 
paisatge—. no cal que arribem quan sigui fosc. 

el Mingo va fer que sí amb el cap però va continuar assegut al 
mateix lloc. no tenia pressa. Va encendre un altre cigarret, va girar els 
ulls cap al cantó on hi havia les noies, que començaven ja a desar les 
coses als cistells, i la mirada se li va tornar a omplir, un cop més, amb 
els colors de l’aire que envoltava el somriure de la Vicenta. no havia 
pogut deixar de mirar-la ni un minut des que l’havia vist arribar amb 
el mocador nou i la brusa blanca. durant tot el matí li havia resseguit 
el perfil del nas i de les galtes i a migdia, sota el sol intens que els embo-
licava amb un llaç daurat, el cos de la Vicenta s’havia retallat en aquell 
paisatge acolorit amb una nitidesa quasi màgica. des de l’instant mateix 
que la va veure per primer cop, feia ja sis mesos, quan va anar a buscar 
la llucieta a la sortida de l’obrador, que no se la podia treure del cap. 
Cada dia i cada nit estaven tocats, a una hora o una altra, pel record de 
la Vicenta, i només de sentir el seu nom se li encetava un pessigolleig al 
mig de l’estómac que li pujava fins al pit i més amunt i li embossava les 
paraules i el pensament. perquè la Vicenta es desfeia cada vegada que ell 
s’hi acostava massa, fugia de la seva conversa i dels seus ulls com si li fes 
por quedar-se sola al seu costat i el Mingo ja no sabia què fer.

—¿I tu què fas, Mingo? ¿Véns o no? —el pere, tancant la marxa, 
s’havia girat un moment abans de començar la baixada.

el Mingo va apagar el cigarret i es va espolsar els pantalons abans 
d’afegir-se al grup. la lluïsa i la llucieta anaven davant, no paraven de 
xerrar i el vol de les seves faldilles escampava encara el pòsit de les rialles 
que havien anat acumulant durant el dia. Van deixar enrere la Bassa del 
Bacallà i, de seguida, el molí Vell i els masos del capdamunt del passeig. 
Tot exhalava una aroma tènue de silenci i de tranquil·litat, impertor-
bable als lladrucs d’un gos que bordava en algun racó. Tornava a bufar 
l’aire ara que s’acostaven a la ciutat, ara que la llum s’entelava amb el fil 
cendrós del capvespre. aviat es faria fosc, aviat tornaria el paisatge de 
fumeres i bòbiles i el recompte de les hores que faltaven per tornar a la 
fàbrica, però entre els arbres que vorejaven el camí, entre l’herba que 
s’arrapava als marges i a les pedres, encara hi havia temps.
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la Vicenta caminava una mica endarrerida de les altres dones i el 
Mingo va provar d’acostar-s’hi una vegada més. el pessigolleig a l’es-
tómac se li havia tornat a fer intens i va sentir-se els batecs del cor dins 
del pit com si sota les costelles hi tingués una gran caixa de fusta. Va 
respirar a fons, mirant de concentrar tota la seva força en aquell intent. 
la Vicenta era allà mateix, a pocs metres, amb els ulls fixats a terra. 
aleshores el Mingo va apressar el pas i quan va ser prou a la vora la seva 
mà va fregar la d’ella un instant. la Vicenta no va fer res per apartar-la. 
Tenia el dits glaçats i el Mingo li va preguntar si tenia fred:

—És el vent. em fa sortir el fred de dins —i la Vicenta va estendre 
llavors la mirada cap a l’horitzó ataronjat que esclatava sobre els nú-
vols.

l’eco de les seves paraules es va desfer sobre la pols del camí mentre 
la noia corria cap on eren les altres dones. el Mingo es va quedar enrere 
sense saber què fer, va alentir la marxa un altre cop, com si els músculs 
de les cames haguessin perdut pistonada, i va notar que l’estómac se li 
havia tornat tan petit i tan dur com una bola de plom.

la llucieta es va girar un moment per veure la cara del seu germà i 
li va endevinar la decepció en el gest amb què es posava les mans a les 
butxaques. després va esperar que la Vicenta arribés al seu costat i se la 
va mirar de reüll, com si en el lleuger moviment de les seves pestanyes 
pogués endevinar alguna cosa del que hi havia entre ella i el Mingo:

—¿Ja l’hi has dit? —la Vicenta l’havia agafat del braç i li parlava 
molt fluixet, perquè ningú no les sentís.

—no. encara no.
—¿I què esperes?
la llucieta es va girar una vegada més per mirar-se el seu germà, 

però aquest cop va pensar en ells dos, sense la Vicenta, en les coses que 
els unien i en les coses que els separaven. Feia molts dies que hi havia 
de parlar, però sabia que quan li digués el que li havia de dir el Mingo 
s’enfadaria i no li havia volgut espatllar la festa:

—l’hi has de dir —la Vicenta insistia, aferrada encara al seu braç.
la llucieta li va dir que sí, que hi parlaria tot just arribessin a casa. 

la Vicenta era l’única que ho sabia, l’única a qui ho havia explicat, 
però aquell secret tenia les hores comptades. no ho podia allargar més, 
perquè l’endemà mateix havia de donar avís a la feina i si el Mingo ho 
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arribava a saber per algú altre encara seria pitjor. sí, hi havia de parlar 
aquella mateixa nit. 

1

el rafel, abans d’anar a fer el soldat, era l’aprenent del barber i totes 
les noies el volien. era el millor ballador del poble i tenia un somriure 
que treia les penes només de mirar-lo. Tothom deia que aquell noi ar-
ribaria lluny, perquè sabia caure en gràcia i sabia tractar la gent. Quan 
es va morir, el rafel tenia vint-i-un anys i en feia dos que només tossia. 
s’havia passat dos anys assegut en una cadira, sense moure’s, sense riure, 
escopint grumolls de sang fins que una tarda se’l van trobar arrupit com 
un poll i ja no van ser a temps de res, ni la tia ni l’apotecari. perquè en 
realitat el rafel feia molt de temps que era mort, des d’abans de pujar 
al vaixell que el va tornar a casa quan es va acabar la guerra. Ho duia 
escrit a la cara quan va arribar amb l’uniforme esquinçat i el somriure 
fet malbé per sempre, com tots els altres companys que havien tornat 
amb ell de l’infern de Cuba.

la tia va voler fer veure que no era res, una mica de debilitat que 
amb el menjar de casa li passaria i el va cuidar com si tornés a ser un 
nen petit, com si en lloc de mirar endavant i acabar de fer-se un home 
aquell fill caminés cap enrere. però era només qüestió de temps que la 
mort l’acabés de xuclar per dins. el rafel era només un sac d’ossos, i el 
Mingo, cada vespre després del jornal, quan ajudava la tia a traginar-lo 
de la cadira al llit, s’adonava que no hi havia res a fer. la llucieta també 
se n’adonava, però tampoc no deia res, perquè era petita i perquè el 
rafel li feia una mica d’angúnia i només s’hi acostava quan no hi havia 
altre remei. el Mingo, en canvi, passava totes les estones que tenia amb 
el seu cosí i tots dos parlaven de com eren les coses abans, quan sortien 
a empaitar les merles i no hi havia camí en tota la serra que no haguessin 
trepitjat junts. Quan la tos se li aturava una mica, el rafel li parlava de 
tot el que havia vist a Cuba, dels paisatges de l’illa i del color del cel, 
d’un blau brillant que sota el sol s’inflamava amb els reflexos maragda 
d’un mar infinit. Quan estava trist, li parlava de la guerra, de la cremor 
dels fusells i de la sang, dels crits dels que donaven les ordres i de la por 
dels soldats que es jugaven la vida. llavors s’enrabiava molt, la pell de 
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la cara se li envermellia i de seguida tornava a tossir, i havia de deixar de 
parlar perquè tota la ràbia li sortia per la boca. 

el dia que van enterrar el rafel, el Mingo va jurar que no oblidaria 
mai totes aquelles coses, que no oblidaria que el seu cosí havia hagut de 
morir per unes terres i per una gent que no tenien res a veure amb ells. 
per això aquell vespre, quan la llucieta li va dir que plegava de l’obra-
dor de la pastisseria per anar a servir a casa dels espuny, a casa d’aquella 
família de comerciants que s’havien fet rics a Cuba i que havien mogut 
cel i terra perquè l’exèrcit defensés els seus negocis a l’illa, el record del 
rafel se li va regirar al pensament:

—són gent rica, com tots els amos —la llucieta, plantada al seu 
davant amb les mans a la cintura, apretava els llavis com quan era peti-
ta—. n’han tingut sempre, de diners.

el Mingo va donar un altre cop de puny a la taula, va tancar els ulls i 
abans de tornar-los a obrir es va girar cap a la finestra, com si necessités 
la visió del carrer per respirar. però era massa fosc per veure-hi res. Va 
mantenir-se immòbil, com si els ossos se li haguessin tornat d’acer, tot 
ell en tensió. la sang li bategava als polsos i li costava mantenir el ritme 
de la respiració, però sabia que si es deixava anar se’n penediria.

Van passar uns segons interminables. lluny, va sonar el deix de les 
campanes de la prioral que marcaven l’entrada de la nit. l’olor del fo-
noll que havien collit camí de baixada omplia tota l’habitació amb una 
olor dolcenca i trista. el Mingo es va tornar a girar. Va mirar la seva 
germana per sobre de la flama de la llumenera que acabava d’encendre, 
i li va semblar que la veia per primer cop després de molt de temps. no 
s’assemblava en res a la noia que havia dut amb ell del poble feia gairebé 
dos anys i amb prou feines la reconeixia. però no es podia creure que 
hagués estat capaç d’oblidar:

—Ja sé què penses, i no és veritat —va dir ella, com si li endevinés el 
pensament—. perquè el rafel tampoc no estaria gaire orgullós de com 
vivim. ens passem el dia treballant i amb prou feines podem pagar el 
llit i el menjar. a casa dels espuny cobraré el mateix, però com a mínim 
no m’hauré d’empassar tant de sutge i tant de fum.

la llucieta va continuar parlant, explicant-li els detalls d’aquella fei-
na on l’esperaven la setmana vinent. l’havia acceptat feia dies i tot el 
que pogués dir-li el Mingo no la faria desdir del seu propòsit, perquè 
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havia donat la seva paraula i perquè ja era prou gran per decidir. era una 
bona oportunitat, i una bona casa, digués el que digués, i sort n’havia 
tingut que li hagués arribat la veu que necessitaven una minyona abans 
que cap altra noia li passés al davant. la feina de la llucieta consistiria a 
ajudar a la cuina i també donaria un cop de mà a la resta de minyones. 
pel que sabia, la casa era molt gran i hi havia moltes habitacions, però 
tenia un jardí preciós i només hi vivien tres persones: el matrimoni es-
puny i una neboda que era a punt d’arribar de l’estranger. 

—Tindré una tarda de festa a la setmana i no m’hauré de preocupar 
ni per la roba ni pel menjar, de manera que tot el que guanyi serà net. 
podrem continuar pagant el lloguer a la senyora Carlota i anirem una 
mica més desofegats, i tu tindràs més temps per anar a les classes de 
l’ateneu. 

la llucieta continuava amb el seu monòleg, envalentonada amb la 
força d’unes paraules que li sortien a raig i amb les quals mirava d’es-
borrar la resistència del seu germà. però el Mingo no se l’escoltava. la 
veu d’ella s’havia anat fent més i més llunyana a mesura que la nit havia 
començat a lliscar pels contorns d’aquell pis esquifit on no arribaven ja 
les veus del carrer. Tornava a refrescar, i a través de la finestra els dits 
allargassats del vent arrencaven remolins de tristesa:

—el rafel és mort. Tots són morts. I nosaltres hem de viure.
la veu de la llucieta se li va fer present un altre cop i el Mingo, tot 

de sobte, es va sentir molt cansat, com si les paraules de la seva germana 
se li haguessin quedat adherides a la roba. era la mateixa sensació que va 
tenir quan van enterrar la mare i la tia els va dir que tots dos sols, amb el 
pare també mort de feia anys, no s’hi podien estar, i els va prendre amb 
ella cap a casa. ara s’havia tornat a quedar sol, sense la seva germana, 
però no hi havia ningú a la vora per acollir-lo. I aquell regust d’hivern 
avançat que tenien sempre les desgràcies li va enravenar els músculs 
amb una esgarrifança molt fonda.

la llucieta s’havia assegut al seu costat. li va agafar les mans i les hi 
va estrényer amb força, fins que la calidesa del seu cos va traspassar-li la 
pell. Malgrat tot, enmig del silenci i de la pena, el contacte amb aquella 
mà ho suavitzava tot, fins i tot el record del rafel. la llucieta era la seva 
germana, la seva única germana, i tots dos sabien el que havien hagut 
de passar per arribar fins allí:
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—estarem bé, ja ho veuràs.
no la podia mirar a la cara, però per la seguretat amb què ella havia 

pronunciat aquelles paraules sabia que l’havia tornat a vèncer. perquè 
la llucieta era així, més forta que no pas ell, més capaç de trobar el seu 
camí en aquell món estrany on el Mingo encara no s’havia sabut reco-
nèixer. I mentre la llucieta li continuava estrenyent la mà, mentre la nit 
s’espessia com un brou a l’altra banda dels vidres, el Mingo va sentir una 
mena de nostàlgia de no sabia ben bé què.

1

Va posar uns brins de farigola al cassó i els va encendre, i a mesura 
que el fum s’escampava per l’habitació va sentir que es purificava tota 
per dins. Tornava a ser a dalt de tot del poble, amb la Teodora al costat, 
sentint el fred i el vent a la cara, com si el paisatge de Corbera no s’ha-
gués esborrat mai dels seus ulls.

Feia sis mesos que era fora de casa. Havia deixat enrere la gent, les 
cases, la plana quietud que ho envoltava tot i que feia que un dia fos 
igual que l’altre. Feia molts anys que s’hi ofegava, al poble, s’hi ofegava 
de misèria i d’avorriment, i només quan pujava a dalt de tot de la serra i 
amb la visió de fons de l’ermita de la santa Madrona el vent la sacsejava 
per fora i per dins es tornava a sentir la sang. per això se n’havia anat, 
perquè el vent no acabava de bufar mai prou i perquè un dia la mare de 
la lluïsa li va dir que, si volia, la seva filla li podia trobar feina a reus. 

de seguida es van entendre i uns mesos després la lluïsa li obria la 
porta d’aquell pis repetit del carrer galió. els primers dies tot va ser 
molt nou i la ciutat li va semblar inabastable, capaç d’acollir l’univers 
sencer, tots els matisos del verd i del blau. però el camí de casa a la feina 
i de la feina a casa es va començar a fer massa estret de seguida. no hi 
havia res més, tret de les sortides dels diumenges que feia bo i de les 
trobades al local del sindicat. per sort, a l’obrador de la pastisseria ha-
via conegut la llucieta i totes dues s’havien fet amigues. amb la lluïsa 
també es portaven bé, tot i que quan vivien al poble no s’havien arribat 
a tractar gaire. ara la lluïsa s’havia casat, la llucieta se n’anava a servir 
a casa dels espuny i la Vicenta es quedava sola. encara no sabia com 
s’ho faria.
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res no estava resultant com s’havia imaginat, i a poc a poc la sensa-
ció d’alleujament que havia sentit quan havia girat l’esquena al poble i 
als de casa se li havia anat assecant sobre la pell fins convertir-se en un 
polsim grisós que no es podia acabar d’espolsar. Hauria de donar veus 
per trobar algú amb qui compartir les despeses del lloguer, però volia 
aquella habitació i aquell llit per a ella sola, no ho volia compartir amb 
ningú més, perquè en l’espai minúscul d’aquelles quatre parets també 
s’hi ofegava. Havia de trobar la manera d’arreplegar els diners, d’estalviar 
encara una mica més del que estalviava i poder-se permetre aquell luxe. 
estava segura que se’n sortiria, fos com fos. perquè ho havia promès a la 
Teodora i perquè les coses començaven a canviar: l’endemà mateix dei-
xaria enrere l’obrador i es posaria la còfia i el davantal per despatxar al 
taulell de la pastisseria. prou de repelar fruita per a les confitures, prou 
de traginar sacs de sucre i de farina, prou de remenar cassoles i de cre-
mar-se els dits amb el xarop roent. a partir de demà s’ocuparia només 
de col·locar els dolços a les safates de l’aparador, d’embolicar rajoles de 
xocolata i omplir paperines d’anissos i caramels. els dits se li acostu-
marien al tacte del paper fi amb què els rics s’enduien les postres dels 
diumenges i a fer nusos amb fil vermell perquè els paquetets fossin més 
fàcils de transportar. si la Teodora la pogués veure n’estaria orgullosa.

l’olor de farigola omplia encara l’habitació i la Vicenta es va treure 
les espardenyes. es va estirar al llit. des del balconet que donava al car-
rer li arribava el soroll del vent que bufava sobre els terrats i li va tornar 
el fred. Va tancar els ulls i va mirar de recordar el sol del migdia, la llum 
i l’aire de primavera que encenien els voltants de la Bassa nova i ho 
feien tot suau i ample. Va pensar en la llucieta, en si hauria estat capaç 
de parlar amb el seu germà. Va pensar en el Mingo, en la manera com 
l’havia estat mirant tot el dia, en la manera com la mirava cada cop que 
es trobaven a la sortida de l’obrador, i per un moment va tornar a sentir 
el tacte càlid de la seva mà. però de seguida va esborrar tots aquells pen-
saments i es va girar cap a l’altre costat del llit. l’endemà s’havia de llevar 
molt d’hora, s’havia de vestir i de pentinar com si tornés a ser diumenge 
i havia de ser la primera d’arribar a la feina. 
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