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1

Don Sebastià Avinyó Sepúlveda, notari de l’Il·lustre Col·legi de Bar-
celona, va arribar a aquell poble gris que resistia les fortes ràfegues del 
cerç i les riuades traïdores, a les acaballes d’una tarda ensopida d’estiu. 
L’estuba dificultava la respiració i els cossos s’amaraven de suors puden-
tes. Ell, un home pulcre i endreçat, que lluïa amb elegància un vestit de 
tela fina de color gris, va rebre les salutacions d’una nodrida comissió 
del consistori comandada pel seu alcalde Pau Sirera. La comitiva feia 
quasi una hora que l’esperava a la plaça Major, al lloc on es detenia el 
carruatge públic; un cotxe de tracció animal que s’encarregava de portar 
passatgers des del baixador del tren de la veïna ciutat fins als pobles més 
propers. 

Don Sebastià, que era poc xarraire, però molt educat, els va estrènyer 
la mà a tots amb un lleu moviment de cap i un somriure inexpressiu 
als llavis. El batlle i els edils l’afalagaven amb paraules rebuscades i amb 
to suau. S’havien posat al damunt unes camises impol·lutes i els panta-
lons que vestien els diumenges i les festes de guardar. Desposseïts de les 
gorres que els protegien del sol, el miraven amb dissimulació i respecte, 
perquè volien mostrar-se agradables i perquè la figura d’aquell home, 
seriós i de gestos ponderats, imposava entre ells una mena de rigor in-
franquejable. Alt, moreno, de cabells i barba canosos, amb uns ulls fos-
cos que no solien perdre’s ni un sol gest, sabia perfectament que la seua 
presència solia intimidar.

—M’alegro de conèixe’l, don Sebastià —va dir-li sol·lícit l’alcalde—. 
Ho tenim tot preparat perquè la seua estada al poble siga agradosa i 
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10 Francesca Aliern

llarga. Sentint-ho molt, tots els notaris que ocupen la plaça no tarden a 
deixar-nos. Però és fàcil d’entendre. El poble és petit i lògicament, quan 
vénen aquí, vostès ja tenen demanat un altre destí amb més possibili-
tats. De totes maneres, rebi vostè la nostra ben cordial benvinguda. Pot 
comptar amb l’Ajuntament per a tot allò que puga necessitar.

El senyor Sebastià Avinyó es va limitar a somriure. 
—Moltes gràcies, senyors; han sigut vostès molt amables —els va dir 

amb certa solemnitat—. Estic a la seua disposició. I sento la molèstia de 
l’espera tan llarga. El tren, com sempre, no ha arribat a l’hora prevista.

Pau Sirera, l’alcalde de la vila, es va sentir força complagut. El seu 
cos corpulent destacava entre la resta d’acompanyants. Els ulls foscos, 
davall unes celles de pèls hirsuts, centellejaven com espurnes. A la vora 
d’aquell cavaller ben empolainat, amb el coll i els punys de la camisa 
emmidonats, li creixia el seu sentit de l’orgull i es creia un home im-
portant. No era tan ordinari com els companys del consistori, que no 
deixaven de ser tristos propietaris de finques de poca volada. Es podia 
veure amb un sol cop d’ull. Només tenia un rival dins el consistori, al 
seu entendre. El pròsper Generós Badia, un home encara més ambiciós 
que ell, a qui res no l’aturava, sempre embolicat en negocis tèrbols que 
cada dia l’enriquien més. El seu nom no tenia res a veure amb la be-
nevolència. Aquell dia, va excusar la seua presència perquè li era precís 
reunir-se amb uns negociants vinguts d’altres terres. Però coneixent-lo 
a fons com el coneixia, a fe de Déu que no tardaria a fer-se el trobadís 
amb el nouvingut.

—Senyor notari —l’alcalde, que a aquell don Sebastià li semblava 
una mica murri, va voler trencar el lapsus de silenci—, quan vostè ho 
vegi convenient, l’acompanyaré a la casa on residirà fins que trobi algun 
altre lloc on viure. Hi ha immobles per llogar que potser se li escauran 
més. Però abans, si li ve de gust, podríem passar pel Cafè de Biel a pren-
dre un refresc i pastes casolanes. No es preocupe per l’equipatge, que de 
seguida l’hi portarà a casa l’agutzil. Tindrà una bona patrona. Una dona 
viuda de conducta irreprotxable, tal com cal. 

El notari va somriure de nou. Era la seua arma predilecta per desfer-
se de situacions com aquella. Feia molta calor i desitjava alliberar-se del 
vestit i la camisa de coll i punys erts del midó. 
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11La senyora Avinyó

—Els ho agraeixo de veres a tots, però el viatge ha sigut llarg i xafo-
gós, una mica embolicat. Voldria traure la roba de les maletes i deixar 
els meus estris de treball en condicions. Ens quedaran dies per prendre 
cafè mentre m’assessoren de totes les peculiaritats del poble. Sóc aquí 
per servir-los i donar-los ajut i consell en allò que faça falta. Ho vull 
conèixer tot a fons abans que vinga la meua esposa.

—L’espera prompte?, la seua senyora, em refereixo… —es va atrevir 
a preguntar un regidor, que portava una brusa esclarida amb botons 
negres. 

—Quan haja trobat la casa adequada. Senyors, gràcies de nou per 
la seua benvinguda. Espero que sàpiguen disculpar-me, però ara el que 
necessito és descansar.

Va moure la cara amb un gest de comiat que no admetia rèplica, 
mentre veia desil·lusió en els rostres d’aquells hòmens que el miraven 
amb recel. Pau Sirera, que no perdia la calma ni el to suau de les parau-
les, va aixecar solemnement els braços per deixar-los caure de mica en 
mica enganxats al cos.

—Apa, ja podem emprendre el camí! La casa és a la sortida del po-
ble, no gaire lluny, amb bones vistes al riu i la muntanya.

Amb un adéu a penes audible, el notari es va situar a la vora de 
l’alcalde per seguir el camí fins a l’hostalatge que li havien assignat. Al 
darrere, estupefactes, va deixar el grup d’hòmens que esperaven més 
d’aquella primera trobada… Decebuts, van veure amb fredor com el 
notari avançava amb certa celeritat, com si la rebuda protocol·lària no 
l’hagués complagut de veres. Potser un home del seu saber, amb uns 
estudis més que superiors, s’esperava alguna mena d’acte més solemne. 

—La casa li agradarà, don Sebastià. Aquí som humils, però li pot 
fer servei fins que vostè vulga. La Mercè, bona cuinera i neta fins a 
l’exageració, és discreta i poc amiga de xarrameques. No li causarà cap 
molèstia.

Anaven carrer del Calvari amunt, se suposava que en direcció als 
afores. Les poques persones que es creuaven amb ells, tot mirant-se el 
nouvingut, aquell cavaller tan ben vestit, els saludaven amb respecte i 
una consideració atribolada. 

—Tothom sap que vostè arribava avui, don Sebastià. Als pobles me-
nuts de seguida corre la veu. Un fet com aquest significa un gran esde-
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12 Francesca Aliern

veniment. Són bones persones… La majoria treballen al camp. De bon 
matí deixen el llit i no tornen a casa fins al capvespre.

—Estic avesat a aquestes poblacions, alcalde —a la fi el notari va 
encetar una conversa—. Potser no he sigut prou amable amb els edils, 
però em supera la fatiga. Porto moltes hores de viatge i abans també he 
hagut de fer una tria del que calia deixar a l’altre despatx. El nostre és 
un treball molt minuciós en què no tenen cabuda les distraccions. Tots 
els documents són vitals, des del més insignificant fins als de major 
envergadura.

—Ho entenc, sé que el vostre és un ofici força delicat. 
—Sí, no val a badar. 
Mentre anaven avançant, el notari, mentalment, prenia nota de tot 

el que veia al seu pas. Llars humils, altres que no ho eren tant, persones 
amb vestits prou vells i apedaçats, així com altres de senzills, però sense 
arribar a ser miseriosos. Sempre el mateix contrast, a tots els pobles on 
havia exercit. En calcigar els paratges del seu primer destí va tindre la 
mateixa sensació. La diferència entre les classes socials era evident. Com 
a tot arreu. Classe acomodada, mitjana i baixa, la que ratllava una po-
bresa que feia esgarrifances. Una pobretat contra la que individualment 
no es podia lluitar.

En sortir al camí reial, el que el notari va veure li va agradar. Vastos 
camps fèrtils on no feia gaires dies que la dalla i les corbelles havien 
abatut el blat. Els pallers omplien eres i rafals de pallús per cobrir el sòl 
de l’estable per a una millor acollença dels animals. Era com una fàbrica 
d’adobs. Els fems acumulats servien per donar vida a les plantes i els 
arbres fruitals que s’escampaven al llarg de la vora de la sequiola. Els ros-
tolls encara no havien sigut cremats. Grocs i de color marró a la vegada, 
donaven fe de la feracitat d’aquella terra ebrenca. Lluny dels regadius, 
al cim d’uns turons, s’estenia la zona de secà, on es conreaven els olivers 
mil·lenaris xipollejats per garrofers d’amples soques i alts com gegants. 
Entremig, grandioses figueres que saciaven la fam de moltes criatures i 
vells decrèpits que ja no eren aptes per treballar. 

A l’il·lustre notari continuava agradant-li el panorama que veia. Sua-
va… potser per la humitat del riu, però era sabedor que se sentiria molt 
a gust vivint enmig d’aquell contrast. 
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—Ja arribem, don Sebastià. De segur que té l’equipatge a la cambra. 
És la darrera casa, a la dreta. Ja ho veu vostè, ni dins ni fora del poble. 
Tranquil·la i amb bon accés. Els pares de la Mercè eren els dos de bona 
família, però darrerament les coses no els van anar gaire bé. Un fill no 
va voler quedar-se amb l’hostal, tot preferint anar-se’n a un altre poble. 
No hi ha gaire bona entesa entre els germans. En morir el gendre, van 
anar venent patrimoni per sobreviure. Només els va quedar en propietat 
la casa.

El senyor alcalde també suava com un ase. S’havia ajustat tant el coll 
de la camisa que li era difícil respirar amb normalitat. 

—Gràcies. Li estic agraït per tot —li va dir el notari obviant la breu 
història que acabava de sentir. 

—Ara mateix li presentaré la patrona. Estarà molt ben atès. I si sorgís 
qualsevol imprevist, només cal que m’ho faça saber.

L’alcalde es va avançar per tal de donar avís a la mestressa de l’arri-
bada de l’hoste. Amb un crit moderat a través de la cortina que cobria 
la porta, de seguida van escoltar passos accelerats que s’apropaven. Una 
mà prima, de dits llargs i delicats, va fer córrer a una vora el cortinatge, 
fins que va aparèixer la subtil figura d’una dona menuda, amb un vestit 
de percalina damunt i un davantal blanc perfectament planxat. La cara, 
de faccions fines, era una mostra del seu bon tarannà. Els cabells, un 
poc canosos, donaven més atractiu encara a la seua persona. 

—Bones, Mercè —es va avançar l’alcalde, amb un aire ampul·lós—. 
Ja tenim aquí l’hoste que esperàvem. No és un personatge qualsevol, 
sinó un gran senyor. Sé que estaràs a l’altura de les circumstàncies.

El notari va estrènyer la mà de la dona, sense apropar-hi els llavis, 
per no pertorbar-la. 

—Molt de gust de conèixe-la, senyora. 
—Gràcies, senyor notari. És un honor tindre’l a casa. Les maletes 

ja són a la cambra. Però, passe, passe… Suposo que li vindrà de gust 
beure’s un got d’aigua fresca. Fa tanta xafogor! I per a tu també, alcalde. 
De seguida la trauré del pou.

Els va fer franquejar l’entrada, un cancell de grans dimensions on 
es podia veure la paret redona que envoltava el forat del pou; al sostre 
hi havia els ferros que sostenien les dos corrioles, que, mitjançant una 
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corda, feien baixar un poal fins a l’aigua i en omplir-se la treien a la 
superfície. 

—Aquí és usual utilitzar els pous per refrescar l’aigua, el vi i la fruita 
amb l’ajuda del poal. Ho posem tot dins i de nou el baixem perquè les 
ampolles es refreden. Quan hi ha necessitat de beure, el pugem fins al 
brocal.

El notari va escoltar amb interès aquella mena d’informació. El bat-
lle li va fer un petit aclariment.

—Però l’aigua és de cisterna, que és més bona. La Mercè sap el que 
es fa. L’aigua del cel és millor que cap.

La mestressa, amb una gràcia especial, va fer córrer la corda fins que 
van aparèixer les begudes. Agafant-ne una pel broc va convidar els dos 
hòmens que anessen cap a les escales. A la sala que feia de menjador els 
va servir els gots de líquid refrescant.

—És una meravella —va dir el notari agraint la gelor de l’aigua—. La 
gent dels pobles té recursos per a tot. A les ciutats tenim altres avenços, 
però cal alabar la seua agudesa. Mai no m’ho hauria pogut imaginar!

L’alcalde va demanar que la Mercè li omplís de nou el got. 
—Tenia molta set. La calor em descompon.
—Jo tampoc no la suporto. Prefereixo deu hiverns abans que un sol 

estiu.
—La seua cambra és fresca, senyor —va intervindre la dona—. 

Quan el sol va de baixa de seguida mou l’aire de ponent, que travessa els 
pinars. Si em fa el favor de seguir-me li mostraré l’habitació i la saleta on 
podrà treballar amb tranquil·litat. A l’hora que vostè vulga li serviré el 
sopar. Al lavabo té una gerra d’aigua per si li ve de gust rentar-se. També 
hi ha una pastilla de sabó i un parell de tovalloles.

El notari va somriure agraït.
—Gràcies, senyora Mercè. M’ha endevinat el pensament. És el que 

necessito fer sense més dilació. 
L’alcalde, tot donant-se per al·ludit, va deixar el got buit damunt de 

la taula. 
—No l’entretinc més. Demà tindrem una trobada i l’assabentaré de 

tot el que li puga interessar. 

La senyora Avinyo�.indd   14 13/02/12   16:41



15La senyora Avinyó

—D’acord, gràcies de nou per les seues atencions. Al matí deixaré 
ordenat el meu despatx, després d’organitzar-me els dies i les hores en 
què podré atendre els pobles del voltant que m’han sigut adjudicats. 

Va allargar una mà al batlle, que aquest va prémer amb força. Des-
prés, la mestressa el va acompanyar fins a la porta. De seguida van sonar 
les seues petjades per l’escala, fins que la dona va aparèixer de nou al 
menjador.

Amb un gest explícit, sense paraules, li va donar a entendre que la 
seguís. El seu cos prim i àgil com un jonc es movia com una ballaru-
ga. El notari no va fer altra cosa que caminar al seu ritme, sense voler 
quedar-se endarrerit. L’alcova era en penombra, i la mestressa quasi va 
córrer per apropar-se a un ample finestral que va obrir de bat a bat. 
L’estança, de sobte, es va omplir de llum: la claror rogenca que deixaven 
anar els darrers raigs del sol que fregava amb avarícia els cims més alts 
de la muntanya. 

—Espero que siga del seu gust, senyor. Aquí pot admirar una vista 
preciosa. Com pot veure, al darrere no hi ha cases, de manera que no el 
molestarà cap soroll.

L’equipatge que havia portat fins allí l’agutzil del poble era a la vora 
del llit, un tàlem de matrimoni cobert per una vànova de colors delicio-
sos. En un racó de la cambra hi havia situat un lavabo de fusta força po-
lit, amb la reglamentària palangana i la gerra d’aigua al davall. Un parell 
de tovalles, perfectament col·locades, amb un gust exquisit, penjaven 
del tovalloler. Damunt les dos tauletes hi reposaven uns fanals artístics 
i amb tres cares de vidre; fins i tot eren ostentosos.

El notari va guaitar per la finestra i el paisatge que s’estenia a la 
seua vista el va complaure amb escreix, com si hagués arribat a un lloc 
conegut, que no veia potser des de la infantesa, que l’atreia i l’omplia 
de nostàlgia, però que no li recordava res en concret. Era una sensació 
estranya i a la vegada agradable. Aquell impacte il·lusori va tindre la 
força de commoure’l.

El que li va cridar més l’atenció va ser un casalot assentat damunt un 
turó menut, prop del poble, en la mateixa línia des d’on ell guaitava, 
però a la banda esquerra. Es veia quasi en runes, com si fes força anys 
que era deshabitat. Però al damunt de la façana s’alçaven uns merlets 
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ben artístics, com si es tractés d’una torre que algun dia va conèixer 
temps de riquesa i esplendor. 

Després de mostrar-li la senyora Mercè la saleta on podia instal·lar el 
despatx, va deixar els llibres i papers damunt una taula ampla, amb els 
estris per escriure. Després, amb gran parsimònia, com si es tractés de 
seguir cada pas d’un ritual inundat de silencis, es va netejar el cos, tot 
posant-se al damunt una roba més lleugera i còmoda. Després, quan el 
sol s’havia amagat darrere les muntanyes i les primeres ombres cobrien 
per complet la fondària dels barrancs, el notari va trobar convenient fer 
acte de presència al menjador. Ell estava acostumat a sopar prompte, 
perquè abans de dormir li venia de gust fullejar algun diari. Potser hau-
ria de prescindir d’aquell plaer, perquè era possible que al poble, una 
comunitat més aviat petita, no hi arribés la premsa. 

En entrar al menjador el va sorprendre la llum de dos quinqués. Els 
dos eren iguals, i el metall que subjectava l’aparell era lluent, avesat a ser 
polit tots els dies. La taula estava parada i la mestressa el va rebre amb 
un somriure discret. 

—Si li ve de gust, don Sebastià, ja pot sopar. No sé si aquesta és 
l’hora en què ho sol fer. D’ara endavant, serviré el menjar quan vostè 
dispose. 

—Gràcies; aquest horari em va bé. A migdia potser sóc més estricte. 
A les dos, quan deixo el despatx, acostumo a menjar. Però cal dir que 
no tots els dies seré a casa. He d’atendre altres pobles i normalment 
demano alguna cosa a la fonda, si és que n’hi ha. 

Va asseure’s a la cadira més propera. Els plats eren de porcellana  
fina i els coberts es veien de bona qualitat. El tovalló, perfectament 
planxat, i els gots, d’un vidre de categoria, eren ornats per uns poms de 
flors diminuts. Semblava que aquella casa havia pertanyut a una família 
acomodada, tal com li havia comentat l’alcalde. 

Abans que la dona li servís el sopar, don Sebastià, encuriosit per la 
història d’aquell casalot decadent, potser també per parlar una mica 
amb la Mercè i no semblar massa seriós, va encetar una conversa.

—Mentre mirava pel finestral, he vist com una mena de torre ben 
prop d’aquí. Sembla, pel seu aspecte, que fa anys que està deshabitada. 
Té una estètica inusual en aquestes terres. Diria que va tindre un bon 
passat. Ara quasi està en runes. És que no té amo?
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La Mercè, que li servia un plat de minestra, va tardar uns quants 
segons a contestar-li.

—Sí, pertany als hereus d’una família força acomodada. Però no 
 viuen al poble. Jo ni els conec. Diuen les males llengües que, anys en-
rere, en va passar una de grossa en aquest casalici, però ningú no en sap 
ni una paraula del cert. Tot són conjectures sense fonament, romanços 
de poble petit. Sembla que la mala sort es va abatre al damunt d’aquella 
gent. Durant una plaga de grip, que res no podia curar, van morir dos 
fills menuts. En posar la casa en venda, no els va sortir cap comprador. 
Les veus que el populatxo va escampar per la vila no eren bones, sinó tot 
el contrari, segons em va dir la mare. Els hereus van malvendre els mo-
bles, van tancar les portes i ningú no els ha tornat a veure. El castellet, 
com en diem aquí de la torre, pel seu paregut a una fortalesa antiga, de 
mica en mica s’ha anat perdent.

—I ningú no s’hi interessa?
—No, però els propietaris mai no han deixat de pagar la contribu-

ció. És cert, perquè un dia m’ho va comentar l’alcalde. 
—És estrany el que em diu, però vés a saber els motius que tenia la 

família per deixar aquesta finca. La vida està plena de sorpreses.
—Sí, don Sebastià. I la sort va i ve capriciosament. Li agrairia que 

em digués les seues preferències per al menjar. Procuraré complaure’l.
L’home, que l’havia escoltat en silenci, sense decidir-se a menjar per 

tal de no trencar la conversa a la Mercè, a la fi va assentir amb un lleuger 
moviment del cap. 

—Per mi no ha de preocupar-se, Mercè. Sóc de bon conformar; 
tot m’agrada. Més endavant visitaré aquest castellet. M’ha intrigat la 
història.

—Els pobles, don Sebastià…
Ell va riure desdenyós.
—Oblide’s d’aquesta història, que no és cap altra cosa que un rum-

rum de boques acostumades a difamar. Fan mal, i tant! Però la majoria 
de les vegades la dolenteria sol rebotar i castiga els xarraires. 

El notari, que ja pensava més en el llit que en qualsevol altra cosa, tot 
rebutjant les postres, s’acomiadà de la patrona fins a en sendemà.
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