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PRÒLEG

Confessaré que, quan Vicent em va anomenar d’es-
criure este pròleg, me va fer l’alifara més gran. L’amant de 
les serres del Port havie parit una nova obra i jo, jo li faria 
de padrina a n’aquell recent nascut. 

Lo fillol va arribar fins a mi via correu electrònic, coses 
eixes que no m’acaben de fer el pes, jo m’haguera estimat 
més que me’l presentaré donant-me’l als braços, però que 
hi farem, tot va així ara… Encara que espero en candele-
tes que el dia del bateig puga conéixe’l ja mudat. 

Estorada, m’embevia l’escrit, presa d’aquella set de lle-
gir que neix del pressentiment de saber que allò que tens 
a les mans és un bon llibre. Només passades unes pàgines, 
se va imposar la raó al acatar-me’n de què no ere eixa una 
novel·la per beure-se-la d’un glop. Ere una novel·la per 
aturar-se en cada frase, en cada paraula, en cada pausa… 
ere una novel·la per adelitar tant l’ànima com los sentits. 

Lo Vicent ho havie aconseguit! No ere este un escrit 
que es limités a narrar una història com tantes de la post-
guerra, que d’eixes, desgraciadament, ja mon sobren. Ere 
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8 Susana Antolí

esta una obra sorprenent, on l’autor havie entremesclat 
los diferents elements amb la mateixa saviesa amb què un 
cuiner mesture els ingredients del seu guisote: tant d’ai-
gua, tant d’arròs, tant de peix, tant de sal… i tot cuinat 
a foc lent perquè deixo més bon regust; el resultat és un 
equilibri perfecte i harmoniós. La força, el caràcter dels 
personatges fascine, los fets i les situacions son relatats 
amb un to que a voltes se mos presente cru, i d’altres mos 
arrossegue pel dolç camí de les llegendes; les costums dels 
masovers semellen comptades per ells mateixos, i si tot 
això ho lligues amb una descripció de l’entorn i la natura, 
com només ho sap fer Vicent, te trobes amb una obra 
deliciosa.

A més descobrim també un fet extraordinari, per pri-
mera vegada l’autor ha mostrat una ànima despullada del 
tot. En altres publicacions anteriors, “Les Fonts del Port”, 
“A peu pel massís del Port”, “Caminades pel massís del 
Port” o “Endevineu el ocells”, mos revelave el seu gran 
amor per la natura i en especial pels Ports de Beseit, quasi 
sempre nucli central de la seua obra, aquells escrits dei-
xaven intuir un cor sensitiu. Ja a “Contalles del Port” i 
“L’altre Nadal” se li veen les orelles al excel·lent escriptor 
que hi portave dins. Però vam tindre que esperar a “Mor-
ret pelut de rabosa” per a què assomare el cap, ja amb 
força, un esperit poètic que fins allavons mos havie segut 
ocultat.

I és a n’esta darrera obra, que ara teniu a les mans, 
quan definitivament es manifeste amb tot lo seu esplen-
dor la creativitat més lírica, quan brolle la fantasia més 
sincera, quan emergeix per fi la més honesta i aclaparado-
ra emotivitat. I és d’esta manera quan l’ànima del autor 
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9Pròleg

se’ns fa transparent com les aigües i els vents que ell tan 
bé mos descriu als seus relats. 

La comunió entre el naturalista i el narrador, és abso-
luta i esplèndida.

Gràcies a la rica i fidedigna descripció amb què Pelli-
cer mos obsequie, referint-se als masos i l’entorn, als cos-
tums i hàbits d’aquelles gents, mos podem posar a la pell 
dels protagonistes dels dos primers relats. L’aïllament, les 
interminables nits de l’hivern, los interminables dies de 
l’estiu, una rutina que no es trenque dia darrere dia; les 
dones ja se sap: fer foc de quatre branques, omplir una 
olla amb no-res i que semello que té de tot, donar de 
mamar amb la mamella eixuta, apedaçar roba sense tela, 
cantar sense música dins…

Los hòmens i nois: les faenes del monte, la rabera, els 
animals, ara la llenya, ara refer màrgens… 

I si tot això ho remenem junt, les escasses esperances 
de prosperar i un voltant feréstec i inhòspit, mos trobem 
en uns cossos abatuts, i uns esperits exhaurits, d’on naixe-
ran, (m’agradarie afegir que fins i tot comprensiblement) 
les impulsions més primàries, com l’assassinat o el suïci-
di. 

Però és a la darrera narració on la creativitat de l’autor 
és torne riada de tardor. Encara que conté els elements 
característics d’una faula, no m’atreviria a limitar-la a 
n’eixe gènere, tenint com té característiques d’odissea, de 
contalla clàssica. Pellicer camine de la mà de l’emoció, 
per una senda màgica, fonent natura i fantasia de forma 
prodigiosa. 

Jugant a endeví, a visionari, vaticine un cataclisme fu-
tur de la Creació, però la natura és sàvia i sabrà sanar-se 
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10 Susana Antolí

les ferides amb l’ajuda d’eixos éssers mítics resultants del 
talent de l’autor. I és que encara que este escrit semello 
una faula innocent, és en realitat una manera meravellosa 
i original de fer-nos recapacitar. 

Aquí les paraules no són només lletres ordenades, les 
oracions no són sol paraules lligades, en realitat son olors 
que mos captiven, llums i colors que mos encisen, ai-
gües fresques que sacien la nostra set, vents que ens pen-
tinen els cabells, blans llits d’herba on repose la nostra 
ànima… 

Vicent se m’apareix com un element més del Port. Se-
melle que ell mateix sigue cingle quan descriu la Punta 
del Àliga, que sigue font a la Belenguera, boix a l’Algue-
ret, manilla a la Roca de Migdia, coscoll a la Mola, cantal 
al Matarranya. 

Vicent és fervent enamorat de rius i barrancs, a l’obra 
els vorem fluir a tots: l’Algars, lo Matarranya… Racó 
Aigua Donzella o Covalta, les Gúbies del Parrissal, lo 
barranc de la Garrufera, lo de la Fagina, lo d’Orió… A 
n’eixes aigües nedarem amb tota mena de peixos i am-
fibis, les madrilles, los barbs, trutxes, granotes, gripaus, 
tritons…

I com lo vent del nord, com la tramuntana, entrarem 
per les goles de totes les coves, de tots los avencs. I jardins 
silvestres d’arbustos i plantes mos seduiran amb els seus 
aromes, presències i fruits: l’espígol, les campànules, la 
sàlvia, el llentiscle, los mirtils, aranyoners, grèvols… 

Aurons, carrasques, arços… mos envoltaran, i els ar-
bres més ancians, avis com lo Parot, lo Pi Ramut, lo Pim-
poll, lo Pi Gros, com lo Faig Pare mos contaran llegendes 
ancestrals de les que haurem d’extraure una sàvia lliçó. 
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Part I 

Veus del Matarranya

Port endins.indd   17 30/9/08   08:27:18



Les dues primeres narracions d’aquest escrit estan en-
trellaçades, perquè la vida de les gents masoveres tam-
bé ho estaven: els xiquets i les xiquetes de les masoveries 
creixien i jugaven junts; les dones hi acudien quan a una 
li tocava de parir; els hòmens s’ajudaven en les tasques de 
les collites…; perquè aïllats com estaven de les poblaci-
ons, al cap i a la fi, només es tenien els uns als altres.

És per això que he cregut convenient de fer aquesta 
introducció i un epíleg comuns per a les dues històries, 
que estan basades en fets reals i guarnides amb pinzella-
des de ficció. 

Els noms dels personatges són de lliure invenció; i 
quant a la toponímia, jugo amb noms verídics, encara 
que barrejats a l’atzar i segons el sentiment dels palpissos 
dels meus dits.

La Teula (la font de què us parlo en la següent narra-
ció) encara hi és. Malgrat el pas del temps, que devora 
vides i en regala unes altres, continua borbollant glopades 

PREFACI
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20 Vicent Pellicer

d’aigua fresca, i rega les frígoles i les matisses, que han 
substituït els camps d’alfals.

Tal vegada, algun dia, us hi acompanyaré, perquè els 
pins ancians ens parlen de la bellesa de la Rosa; perquè les 
aigües del Matarranya ens mostren els ulls infantívols de 
la Teresa. Jo hi vaig molt sovint; si no, com pensàveu que 
hauria pogut fer aquestes narracions?
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LA ROSA, L’ÚLTIMA DONA 

DEL MASSÍS DEL PORT

Era el final d’un mes d’agost llarg i xafogós. I aquella 
tarda, el vent ardit del nord xisclava rabiüt com una cria-
tura amb el ventre buit, i s’emportava algunes fulles dels 
roures groguenques (havia sigut un estiu molt sec, i els 
efectes de la tardor s’avançaven): si no fos perquè hi tenia 
la mirada posada, m’hauria cregut que hi veia centenars 
de papallones que volaven cap a indrets més plaents i as-
solellats (eren les fulles, que se les emportava el vent…).

Las ràfegues agosarades de la tramuntana esmicolaven 
i espargien les flors nívies i arrodonides de les vidalbes, 
talment com un plugim de neu flonja, que es desfà en 
apropar-se a l’escalfor dels llavis. I quan una revolada vi-
olenta copejava els aurons i els faigs, s’hi dibuixaven mo-
sàics acolorits, pertot arreu.

Eren temps de postguerra, i, el poble, amagat darre-
re les muntanyes del Port, solament es revifava amb els 
colors i les cançons que el riu Matarranya acostumava a 
refilar a l’albada de cada dia, en companyia dels merlots, 
dels cargolets i dels tallarols de casquet.
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22 Vicent Pellicer

Tots els qui hi vivien treballaven l’horta o tenien al-
gun petit negoci. Després de la guerra civil, hereus i he-
reves de la misèria, de les sobralles ràncies i cucoses de les 
ments cobejoses, i del corcó pervers de la venjança, que 
rau el cor fins a arribar a la sang de l’ànima, molts conti-
nuaven vivint a les muntanyes i a les valls del massís del 
Port, sitis en què els seus rebesavis havien construït masos 
i corrals, fonts i pous, i dels llocs més incultes havien nas-
cut vergers; i ara eren vergers alimentosos per als ramats i 
les bèsties, i les boques afamades dels supervivents d’una 
batalla perduda; vergers de flaires amoroses per mitigar 
el dolor dels morts, de la pobresa, de la ràbia que se’ls 
posava entre llavi i llavi i feria la parla, la besada, que 
esdevenia agra: haurien de nàixer moltes llunes fins que 
tornés a entendrir-se.

Però la pau i la calma d’aquells santuaris, i les esperan-
ces d’iniciar-hi una nova vida, se n’anirien un altre cop 
en orris.

 Feia pocs dies que al mas del Racó, el Cesc, de la casa 
de les Artigues, i la seua família havien segat tots els bla-
dars que tenien a la Plana. Com que s’havia girat una dia 
ventós, el Cesc digué al Blai i a la Flor, el seu fill i la seua 
filla, respectivament:

—Agafeu l’egua i el carro, aneu als campets i feu vi-
atges de garbes. La mare (la Rosa, de ca les Glòries) i 
jo ensellarem el Gris (un matxo grisós i corpulent) i ens 
n’anirem a l’era i prepararem els trills.

Uns, amunt i avall amb el carro i el blat segat; els al-
tres, damunt la fusta farcida de pedres fogueres. El Cesc 
es queixava d’aquella collita. Arran de la gran sequera, 
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23Port endins

la palla s’havia endurit i calia fer-hi més passades perquè 
quedés més capolada, i se’n separés millor el gra.

L’ombra de la figura de l’oreneta, que dibuixava el sol 
en l’allunyar-se del pany del Llentislce, marcava el mig-
dia. Tots quatre s’ havien guanyat les garrofes, i la Roseta 
havia preparat l’olla dels diumenges (no en tenien d’al-
tra!). Amb la cullera de fusta va fer sonar el cul de la pae-
lla; era el senyal! Els tres van coincidir a l’entrada del mas, 
i jugaven a entrar-hi alhora. Eren pocs els moments que 
tenien per esplaiar-se i gastar-se alguna broma; només a 
les llargues nits de l’hivern, vora el foc encisador, gaudien 
d’una comunicació diferent a la que estaven acostumats 
mentre treballaven. El Blai, encara que tenia tan sols setze 
anys, mostrava una vigoria extraordinària, i d’una espen-
ta l’en va traure i va deixar entrar-hi, la primera, la seua 
germana, que era la nineta del seus ulls. El Cesc no va fer-
hi res per evitar-ho. Era una manera de donar seguretat al 
jove de la casa. Era bo que se sentís fort i capaç, si faltés el 
pare, d’assumir el govern de la família i de la terra.

Sobre la taula vella de pi rojal, els plats de terrissa que 
havien heretat de la iaia Josepa, els coberts de boix que 
havia fet el iaio Julià, i l’olla de ferro, que atresorava la 
millor menjada del dia.

—Cesc, aquesta nit hauries de parar una ratera al ga-
llinar. I tu, Blai, havent dinat, després d’abeurar l’euga i 
el Gris, hauries d’arreglar-ne el tancat. Aquesta setmana 
ja és la segona vegada que la maleïda coa llarga, la rabosa, 
hi entra i, al pas que anem, ens deixarà sense gallines. 
Aquest matí, quan hi he anat per portar-los unes mostres 
de panís, la Rogeta i la Pintorra, les més fartaneres, en 
sentir el meu: tita, tita, tita!, no han sortit a rebre’m, tal 
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24 Vicent Pellicer

com ho fan de costum. Les he trobades sense cap darrere 
els canyissos de les pataques. Així que ja sabeu què men-
jareu durant dos o tres dies!: caldo de gallina, cuixa de 
gallina…

La Flor , amb un estirament dels llavis cap a les galtes, 
va fer un gest, no gaire dissimulat, de fàstic. Però sabia 
que no es podien permetre luxes, i molt menys llençar 
una gallina! El seu germà, per sota la taula, li va pegar, 
suaument, un cop de peu. Els dos sabien que el Cesc no 
hi acceptava cap queixa, a taula. Les gràcies, i el silenci 
en moments oportuns, eren els millors afalacs envers la 
cuinera.

Després de cruspir-se una part de la primera exquisi-
da gallina, van tornar al tràfec del blat, que duraria uns 
quants dies. 

A la tarda, els quatre eren a l’era amb les forques a les 
mans. Ho tenien tot calculat. El vent bufava de tal ma-
nera que el gra els queia als peus, i la palla anava a parar 
a la segona o a la tercera era, que hi havia unes desenes 
de metres més enllà; i si els venia alguna ratxa del nord-
est, el bancal d’ametlers, al peu de la casa, s’encarregava 
de recollir-la tota. La palla era una bona part de l’energia 
que necessitaven les bèsties per traginar el carro, per llau-
rar…

—Floreta, ens portaràs el cànter que hi ha a la frescor 
del marge de la carrasca? —li va dir el pare—. No teniu 
set? Jo estic assedegat!

Gairebé era una excusa per descansar una mica, per 
donar-los un respir. Sabia que si ell no els deia res ells 
tampoc no gosarien obrir boca; fins i tot la seua estimada 
dona, aquella dona que mai li havia retret res i que es 
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conformava amb un somriure, amb una mirada, amb una 
carícia, entre sol i sol. D’altra banda, també era molt di-
fícil tindre moments d’intimitat amb els nois rondant-hi. 
Ella era la més sacrificada, com la majoria de dones que 
passen per la vida. Era la primera a aixecar-se i l’última 
d’anar-se’n al llit (a la pallissa, hi dormien els quatre). Es-
tava sota l’escalfor aclaparadora del sol tantes hores com 
el seu marit; i les seues mans, enrogides i malmeses per 
l’agror del pas del temps, suportaven, a l’hivern, el rigor 
del fred, el gebre de la matinada, la terra clivellada pel gel; 
i les gallines, les cabres, la bugada, la cuina…; i encara 
li sobrava temps per regalar-los dolces moixaines. Però 
cap d’ells sabia que s’anava marcint lentament desfullant 
fantasies, il·lusions. 

Alguna tarda, es demanava d’anar amb els animals a la 
font. Era el pretext per gaudir de la caiguda del sol darre-
re les serralades, i s’imaginava que ell era un ésser viatger 
que ho sabia tot, i li preguntava on eren les tempestes 
d’amor amb què ella havia somiat, les pluges d’estrelles; 
si existien els mars de veritat, i on era la màgia de la llu-
na plena de què li havien parlat tant. La Rosa, de ca les 
Glòries, era una dona d’aparença fràgil, i tímida com la 
rosada dessobre els clavells.

—Jas, pare! Encara està molt fresqueta! —va afirmar 
la Flor.

El Cesc bevia a galet i feia unes xerricades llargues i so-
rolloses, com si d’aquesta manera l’aigua tingués més bon 
gust. La Rosa, un cop més, va ser l’ultima de beure. Mal-
grat que la tarda s’anava esvaint com una nuvolada pels 
esbufecs del vent, feia una calor intensíssima que badava 
les pedres. I ella els va deixar que beguessen tant com vol-
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26 Vicent Pellicer

guessen. Si s’acabava l’aigua, aniria a omplir-ne el cànter 
a la font i pel camí deixaria vagar els seus pensaments per 
sobre dels boscos i els cims que atalaiava en la llunyania.

Fins al crepuscle vespertí, amb les forques de ventar, 
van continuar tirant enlaire la batuda perquè l’airina se-
parés del gra la palla. Cap d’ells badava boca. Vistos des 
de lluny semblaven ombres xineses que jugaven a inter-
pretar alguna obra molt antiga i enravesada. L’obscuritat 
els va caure a sobre.

—Bé, com que Déu va crear la nit per reposar-hi —
digué el Cesc—, ja ens ha arribat l’hora de fer-li cas i 
entaforar-nos a la caseta. També els mussols tenen dret de 
festejar les òlibes! Ben segur que demà Nostre Senyor ens 
regalarà un altre dia fecund i llarguíssim.

Amb el pam i mig d’aigua que quedava al poal, al peu 
de l’entrada, els tres (la Rosa se n’havia anat uns minuts 
abans per preparar un caldo de gallina ben calentet) s’hi 
van rentar la cara i les mans. La font la tenien a deu mi-
nuts, però avui la perdonaven! Els podia més el rau-rau 
de l’estómac i la mandra, que la cura dels seus cabells des-
pentinats, i curulls de brosses de la palla, o la brutícia que 
se’ls quedava enganxada entre les ungles i els dits…

—Pare, no ens ve de gust anar a la Teula! (així ano-
menaven la font, perquè la gola d’aigua que s’ecapava de 
la panxa de les muntanyes corria per un bassi de fusta de 
pi rojal, al final del qual hi havia una teula que li donava 
embranzida i, sense repixar-hi, l’ajudava a vessar a la bas-
sa) — van dir els nois, alhora.

—Si us he de ser franc, a mi tampoc! No hem de sortir 
a festejar ningú! —va afirmar el Cesc, amb veu ingènua.
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