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Arreplegant 

1. Ara 

Aturada al llindar de la porta de la que ha estat casa meva per més de 30 anys, passo 

el forrellat i deixo la clau al cantell de la finestra de la cuina, el lloc on ho hem fet 

sempre. Encara fosqueja, marxo d´hora, no vull trobar ningú; no per res, tornaria a 

plorar i els darrers dies ja me´n he fet un tip. Camino amb pressa, deu ser l´esma de 

quan em llevava justa de temps per arribar a fitxar a la fàbrica. Vaig mirant de reüll 

cadascun dels horts dels veïns que tot just ara comencen a assenyalar el bon temps. 

El meu, sempre tant esponerós, s´anirà apagant fins que d´altres mans hi posin 

il·lusió. Se´m fa feixuga la tristor, em sento pujar un ofec més pesant que l´embalum 

que porto. Poc que hi tornaré, ara ja n´estic ben segura. 

 A hores d´ara encara no sabria dir si el que vaig fer llavors va estar prou ben fet. No 

em sembla haver fet mal a ningú. Fins i tot tinc el dubte de quan vaig començar a fer-

ho. Tal vegada en adonar-me que no seria mai com les altres, alguna cosa es deuria 

posar en marxa al meu cap: ―Per quins set sous tothom tenia un passat i jo no? 

―amb aquesta cabòria vaig conviure fins que ella sola va trobar com fer forat.  

Podria arribar a entendre-ho, si m´hi posés. Mai ho he fet, no he volgut fer-ho, sigui 

per por d´haver-m´ho d´explicar o per vergonya del que hi dirien els altres. Tant se val 

que ho faci ara després de tants anys, mentre vaig camí de l´estació traginant aquesta 

maleta atapeïda amb el poc que m´ha vagat d´emportar-me. L´àlbum al damunt de tot, 

ben embolicat amb la bata de pelfa vermella. Darrera meu la casa buida, parets on 

perviuran empegats els ressons de mitja vida que ja no escoltaré, com si els hagués 

abandonat en una consigna que no em vagarà de tornar a obrir. Tants records 
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oblidats en  un armari que no endreçaré, confosos amb la mantellina d´anar a missa i 

l´abric de panyo blau.  

Ben aviat començaré una vida que desitjo diferent, no tant per oblidar com per donar-

me l´oportunitat de canviar. Hauria de poder explicar-me com ha estat que la viscuda 

fins ara m´ha portat per aquests i no d´altres senders que desitjava. Mai he rumiat 

gaire les coses, més aviat he estat de les d´empènyer cap endavant i ja t´ho trobaràs.  

2. Ahir 

Els anys em van passar rabent, o així m´ho sembla ara. Acabem de passar Tona i la 

memòria d´infantesa i joventut se´m desfà tant prompte com va apareixent, talment 

com el paisatge gris entre la boira que deixen enrere les finestres del tren. En cap 

moment vaig aturar-me a pensar en el que feia. I ara m´esforço en aixecar records 

que ben bé podrien ser les invencions d´aquest meu terrat que comença a tenir traces 

de rovell. 

Podria ben bé haver començat en un d´aquells diumenges de maig, a la casa. Quan 

els arbres del pati tot just verdejaven, Mossèn Serinanell acabava de dir la missa 

d´onze i s´acomiadava dels fidels. Jo, entre la resignació i el dol, mirava com elles 

s´allunyaven, apressant-se per anar a trobar el pont de la Calla i la resclosa dels 

adobers, tot cercant el tou dels prats que en aquells temps hi havia a tocar de 

l´aiguabarreig del Mèder amb el Gurri, on els mossos de les masies properes 

menaven els ramats a pasturar. Sovint, quan feia més calor, feien marrada riu amunt 

fins arribar a La Guixa. Caminant per la riba protegits per l´ombra d´oms, salzes i 

verns fins a trobar un lloc agradós. 

I allí m´hi quedava sola una bona estona, palplantada guardant-me del sol dessota 

una morera.  
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No me´n movia fins que amb un rosegó de pa i un bocí de xocolata terrosa, la 

germana Regina s´acostava amb la pietosa excusa que li calia la meva ajuda per 

netejar les bledes o anar fins l´hort a omplir de naps un cistell. I amb aquest engany 

m´animava a passar amb les monges una jornada de precs i enraonies al caliu de la 

cuina i d´un rebost tant precari que ben sovint ens tocava fer dejunis. Pel camí, 

m´entretenia explicant contalles de la Mare Caterina, la fundadora, que jo escoltava 

fins que les cabòries anaven marxant, agombolades amb el repicar de l´aixadell 

cavant sobre la terra humida. 

Eren aquells dies llargs en que s´eixamplava la claror i en els que el temps s´aturava 

fins a la pregària de les vespres. Poc em neguitejava el silenci de les germanes ni la 

pressa que les hi venia per anar a resar quan preguntava si a mi també em vindrien a 

buscar cap dia.  

No gaire –o així m´ho sembla ara- m´afectava aleshores el xerrar excitat de les noies 

quan en tornar s´afanyaven a explicar-me que havien estat jugant a saltar tolls amb 

uns marrecs de la contrada prop de la Font del Bruguer.  

De la xerinola que allí hi havia, me´n afigurava els fets amb el seu relat. Assegudes 

les tres al banc de la cuina, era veure-les com havien xalat al redós de les dones que 

llescaven pans rodons per fer-ne torrades. O guaitant les que buidaven cistells de 

vímet plens de cebes, pebrots vermells, alls i tomàquets, tot acabat de collir. No me´n 

oblidaré mai del bull blanc i les somalles, menges que no vaig tastar fins de ben gran i 

de les que en aquells temps només en vaig arribar a saber el nom pel que elles me´n 

contaven. 

Com si les veiés, amb les galtes vermelles, rialleres, escampant la teca sobre uns 

mocadors de fer farcells ben estesos per terra. Entretant, els homes ajuntaven la 
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llenya i entre xerric i xuclada anaven de la bota al cigar mentre vetllaven com de les 

brases se´n feia caliu.  

Vet aquí que elles tenien família, les meves amigues, la Neus i la Carme. 

De tant escoltar-les era com si jo hi hagués estat. Us en podria repetir gest per gest i 

paraula per paraula de les trobades en qualsevol d´aquells paratges desconeguts. Ho 

feia, creieu-me, sense cap bri d´enveja mentre desembolicava la llaminadura que mai 

van deixar de portar-me. Era el meu rèdit de la festa. 

Sovint, em venia de gust demanar per la vida dels seus parents. Certament, jo els 

havia repassat abans mentre feien temps a la porta de l´església. Un per un, de reüll. 

No les deixava reposar un instant amb la rastellera de preguntes: ―Qui és aquella 

vella de fosc, la del bastó amb pom de banya i el caminar feixuc? com es diu aquell 

mosso amb cara de pocs amics, armilla de vellut negre i barretina morada? potser son 

promesos aquella parella que s´amanyaguen?. 

I com envermellíem totes tres quan criticàvem la vídua del vestit ramejat, que feia poc 

havia deixat el dol i les llagrimetes i mig d´amagat s´aflacava amb l´hereu del Mas 

Albereda!  

I així, de Pasqües a Rams i fins i tot per la Puríssima, figura a figura, els havia anat 

ordenant en el meu imaginari, com qui tria i va col·locant els personatges al pessebre, 

entre el boix grèvol, la molsa i les cases de suro. Feien patxoca i entretenien les 

meves hores, però dissortadament només eren els parents de les meves amigues.  

Ara em sembla que deuria ser en aquell temps, mentre em venia la son, quan vaig 

començar a preguntar-me com podria ser la meva família. Poc que en vaig parlar 

d´aquestes preocupacions amb un altra òrfena que va passar per la casa. Closa en un 
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univers que abastava des de la Neus i la Carme fins la mare Regina, mai vaig gosar 

compartir amb elles els meus pensaments. Fer-ho hauria set com despullar-me. Era 

de mena tancada per les meves coses.   

No va ser fins pocs anys més tard -jo en deuria tenir quasi vuit- que un diumenge a la 

tarda mentre pelàvem trumfes a la cuina ―Ja deixes la pell ben fina? s´ha d´aprofitar 

tot! ―una monja vinguda de França s´entretenia en contar-nos coses de la gran 

guerra. I va venir a explicar una història del novembre de l´any 1918, quan uns soldats 

alemanys en retirada havien trobat una criatura entre la runa d´una casa. 

Sorprenentment, enmig de tanta confusió van compadir-se´n i la van carregar durant 

un parell de dies alimentant-la amb pa sec xop de llet de cabra. Fins que en passar 

per Narbona l´hi van deixar. Va ser endebades l´intent de les monges de l´hospici de 

les Filles de la Caritat de Sant Vicens de Paül que algú d´aquells verals donés raó de 

l´embolcall de tovalles ploraner.  

Encuriosides, en demanar-li a la monja francesa que se´n havia fet de la criatura va 

recordar que, amb la grip fent estralls la mare superiora decidí cercar-li una família 

que se´n fes càrrec, lluny de la misèria de la postguerra i en un lloc amb millor clima 

que el del Llenguadoc. Entre les dates de les que parlava i el xivarri que tot seguit es 

va organitzar entre monges i germanes, la mare Dolors va concloure que havia de ser 

jo, la nena emmalaltida i feble que uns mesos després va arribar a la casa, portada 

per uns pellaires vinguts de França que ni van deixar seti ni se´n va tornar a saber res. 

La casa, a Vic, era el lloc on l´orde de les Germanes Josefines de la Caritat –les noies 

de la xicra, pel poble ras- confiant en la compassió del poble i la seva feina, més que 

en una minsa generositat, es feien càrrec de dur remeis als pobres, anar a vetllar 

malalts i ocasionalment acollien criatures a qui la família no podia pagar un hospital i 
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per a qui un orfenat no era un lloc prou saludable. Amb la fe en que el fred d´Osona, a 

més de fer créixer penellons a les mans, ho guariria tot. Un lloc d´estada que havia de 

ser temporal i del que no sempre se´n marxava a peu dret. 

Pel que es pot comprovar, jo m´hi vaig quedar i hi vaig sobreviure. Primer al fred i a la 

grip espanyola. Després -millor, fa mal de dir- quan la germana Regina, veient-me 

feréstega i poc donada a fer-me estimar per ningú -i potser també per que a la 

comunitat hi escassejava l´afecte- va fer una cosa semblant a afillar-me.  

I també, des d´aquella tarda de diumenge, vaig sobreviure al recent descobriment de 

la meva curta història, que si us he de dir la veritat no recordo que em fes ni fred ni 

calor. Vaig acceptar resignada que això era tot el que podria arribar a saber de mi 

mateixa.  

Amb un “Juanito” comprat de vell per cinquanta cèntims, la germana Regina em va fer 

entrar la lletra i em va desvetllar el poc que ella sabia. Aquelles tres-centes pàgines de 

doctrina, geografia, contes morals i molt poc més, van ser durant molts anys la meva 

única finestra al mon, propietat conservada com a tresor preuat.  

Vaig arribar a pensar que anava camí de germana llega i pel que coneixia ja m´estava 

bé. A la casa i pels de fora vaig ser per sempre més l´arreplegada. De primer en vaig 

acceptar el sobrenom sense adonar-me´n. De més gran sense mortificar-me. 

  

3. Començar 

En la meva innocència planejava ser gran i anar-me´n amb la Neus i la Carme a 

indagar pel veïnat francès per si en pogués treure l´entrellat. Es tractava només 

d´anar i tornar, no desitjava altres lligams. Ja estava prou bé amb les monges. Res 
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d´anar a viure amb la família de desconeguts, que potser ni parlarien català. Però no 

deixava de pensar-hi. 

Fins que un nou esdeveniment va fer que m´hi tornés a capficar. Em sembla recordar 

que era a l´hivern i tot just acabava de fer deu anys. La nena escanyolida que dormia 

al llit del meu costat, després de molts dies d´estossecs i eixavuiros, havia agafat 

unes febres terçanes i van portar-la a una sala de l´hospital d´on pobreta minyona ja 

no en va tornar. Vet aquí que el diumenge següent, la mare almoinera em va 

encarregar de recollir les coses de la Cinteta –així li´n dèiem- i posar-les a la maleta 

de cartró que desava sota el llit, per dur-les als seus parents. Molt encuriosida -i 

perquè no dir-ho, avergonyida- em vaig posar a remenar la capsa on hi guardava els 

seus tresors. De sobte, va ser com una aparició de les que ens contaven a doctrina. 

La vista va anar de dret a les fotografies que allí hi havia desades. A l´instant vaig 

quedar atordida en veure l´estampa d´una dona asseguda mirant d´esquitllentes 

l´home amb posat greu que li reposava la ma a l´espatlla.  

En aquell mateix instant em va venir un pensament al cap: per si era el cas que no 

trobava mai la meva família, ben bé podria ser jo qui n´adoptés una. I així va ser com 

aquell dia vaig encetar el meu llinatge. Els parents de la Cinteta serien la meva tia 

Eulàlia, filla de Rupit -família de lluny dels de la Fonda Estrella- i el seu marit, l´Alfons, 

apersonat, mans gruixudes i bigoti de puntes, a qui més endavant vaig adjudicar la 

traça d´haver treballat de carnisser a Barcelona, al mercat de la Boqueria. 

Un darrer cop d´ull per comprovar que no em vigilava ningú. Esmunyint la fotografia 

sota el meu coixí vaig desar a correcuita la capsa dels tresors a la maleta de la 

Cinteta, que al cel sia. I posant cara de no haver trencat mai un plat, tremolant per 

dins, vaig aconseguir lliurar la maleta a les germanes. Més tard, recordava el moment 
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com el primer robatori del que mai em vaig voler confessar. Aleshores -i encara ara- 

ho vaig creure una restitució justa, res del que m´hagués de penedir. Amb aquest fet 

va començar la recreació biogràfica. 

Des d´aquell dia, trastocava la rutina de la casa en les poques estones que em podia 

escapolir de la germana Regina, ja fos entre acabar de resar i anar a costura o donant 

qualsevol excusa per retardar l´hora d´ajudar a l´hort o la cuina. Si en tenia la ocasió, 

vetllant si algú no em veia, escurava com una garsa calaixos i maletes, racons i 

carpetes de les noies que passaven per la casa, tot triant convençuda els més 

versemblants padrins, oncles i cosines. Essers d´estampa, en qui pogués trobar 

semblances de parents llunyans dels que fins aleshores m´havia adjudicat.  

No em va ser fàcil. Tot era examinar fesomies, cercar-los una rel, triar noms i 

cognoms, inventar-ne el curs de les vides i empescar-me els motius pels que 

sorprenentment cap d´ells seguia encara en aquest mon o no parava a prop d´aquells 

verals. A vegades, una nova troballa m´obligava a prescindir d´algú i era com passar 

un dol. Durant uns dies feia un apart amb els rebutjats, fins que d´amagat els cremava 

al caliu de la cuina tot resant un parenostre per la seva ànima.  

Sembla que va ser aleshores quan vaig decidir que ara que ja tenia prou germans, 

avis, cosines i oncles, necessitava adoptar uns pares. 

Va ser en marxar una interna de pagament a qui havien portat a fer salut a la casa, 

quan de sobte me´n vaig anar a regirar el que havia estat el seu prestatge. Vet aquí 

que entre molts papers hi havia quedat un sobre com de paper d´estrassa, esgrogueït, 

amb un segell: “Pau Audouard – Fotógrafo. Paseo de Gracia 35”.  

I eren allí dins. Meravellada per la visió, tan prompte els vaig llucar amb els seus 

vestits de noces, vaig saber que per força havien de ser ells: els meus pares, uns 
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menestrals barcelonins. Com si fos ahir em recordo aquella tarda sencera plorant la 

imaginària pèrdua dels meus progenitors, mentre embadalida no podia treure´ls els 

ulls del damunt.  

Dia a dia, retrat a retrat, el secret s´engruixia al mateix temps que jo anava emplenant 

una vella capsa de llauna de galetes Birba. En la solitud, cada vegada més buscada, 

gaudia de fantasiejar amb les històries que guardava en secret, fins i tot per a la Neus 

i la Carme quan em venien a veure de tant en tant. 

4. Tot canvia 

I així anava seguint, fins que al gener de l´any 32 tot es va trastocar. Al clos de la casa 

poc que hi arribaven les notícies. I a mi, pobre minyona, encara menys. Pel que vaig 

entendre, semblava refredar-se l´entusiasme amb que a l´abril del 31 s´havia rebut la 

Segona República. Fallides moltes esperances, es provocaren conflictes, sovint amb 

els sindicats d´anarquistes. Pel que fa al nostre cas, va resultar que les dones 

treballadores de la Colònia del Carme, a Sant Salvador de la Vedella, s´havien posat 

en vaga i van demanar ajuda als homes de Fígols. Aleshores van fer córrer que una 

part de l´escamot de la FAI que hi va anar, vençuts i tement la repressió, s´estaven 

movent armats cap a les comarques veïnes i amenaçaven amb cremar-ho tot, 

començant per convents i esglésies. Les monges, atemorides pels relats interessats 

dels contraris a la República, van decidir tancar la casa i marxar durant un temps a la 

que l´orde també tenia a Sant Genís de Vilassar. I així va ser el final. Tant de la meva 

previsible i monòtona existència com del meu utòpic futur entre les monges Josefines.  

A les que no teníem família, ens van haver de buscar un aixopluc. La germana Regina 

va avisar la Neus i la Carme. Plorant, abraçades, ens vam acomiadar.  
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A mi em van enviar a Borgonyà.  ―”Estaràs bé a la Colònia dels anglesos” ―em va 

dir la germana Regina, amagant les llàgrimes i acostant-me la creu per besar-la 

mentre em posava al farcell un mos de pa amb secallona i unes figues seques, ben 

embolicat tot amb paper de diari. També m´hi va voler afegir la foto que li van fer amb 

les acollides a la casa.  Recordo encara com s´acomiadà: ―El contramestre i la seva 

dona son bona gent, cristians de soca rel. Els amos els tenen en molta estima. No 

oblidis el “Juanito”, encara et farà servei ―així, ras i curt, vaig assabentar-me que 

aniria a servir a la casa d´un contramestre, que jo no sabia que volia dir ni em vaig 

atrevir a preguntar-ho. Va ser un punt i apart.  

De fet, pel que fa a la meva dèria, més aviat va ser un punt i seguit. 

Viure a la Colònia, aïllada dels pocs qui m´havien conegut, va afavorir que anés 

reforçant sense cap límit les bastides del meu passat. L´entorn m´havia canviat prou 

com per deixar enrere segons quins lligams i reforçant-ne d´altres. De poc en poc, el 

passat imaginari s´anava confonent amb la vida. Per mi, del tot. 

Dels qui em van acollir només en puc dir bé. La casa i la canalla portaven molta feina i 

tot i que jo -amb l´excusa d´estar enfeinada en vivia una mica al marge- vaig complir 

amb el tracte i sempre em vaig sentir tractada com una més. Tres dies per setmana, 

quan anava de bon matí a netejar l´escola m´hi deixaven quedar. Asseguda al banc 

del darrera, amb una petita pissarra i un guix, m´hi estava escoltant fins que era l´hora 

d´anar a fer el dinar. Per primera vegada, a la Colònia, vaig conèixer el que era el 

caliu de la gent normal. 

No va trigar gaire a esclatar la guerra. La seguíem per la radio. Malgrat tot semblava 

anar per mal borràs, a casa del contramestre les coses no van canviar gaire. Els del 

Comitè de col·lectivització que es van fer càrrec de la Colònia el necessitaven i li van 
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respectar el lloc i el comandament. Entretant, les dones cosíem camises pels milicians 

i a la fàbrica feien mantes i tabards per l´exèrcit.  

No vaig passar gana, fins i tot menys que quan m´estava a la casa. Per sort vàrem 

tenir l´hort, ous i aviram fins que el gran desori va acabar.  

Primer va arribar, poble per poble, l´entrada dels nacionals. Després, poc a poc van 

anar tornant els amos i els anglesos. En agraïment per haver mantingut en peu la 

fàbrica, van deixar-li al contramestre l´ús de la caseta de la Colònia de per vida i jo 

seguia amb ells. I més endavant, quan els fills se´n van anar -els nois al seminari de 

Vic i les dones emmaridades a pagès- m´hi vaig quedar servint, amb dret a cambra. 

5. Esclat i aturada 

Amb el desori de la desfeta, vaig poder anar arreplegant d´aquí i d´allà unes desenes 

més de fotografies. Moltes famílies, en la fugida cap a l´exili, deixaven o malvenien les 

seves pertinences. Als vespres, sola a la meva habitació, anava entrellaçant les velles 

i les noves històries, satisfeta pel que fins aleshores havia aconseguit.  

Ja era fadrina, havia aprés prou de lletra i de fer els comptes i em van proposar d´anar 

a estones a la fàbrica. Així, sense deixar les feines de la casa, vaig començar a pagar 

la meva estada i tanmateix vaig poder baratar estones de llibertat. 

No va ser de sobte. Les enraonies d´algunes de les companyes sobre el meu gens 

conegut passat ho van portar. I em va semblar que les havia de tallar i que potser era 

arribada l´hora que veiés la llum el meu projecte familiar. De primer van ser tot just 

unes quantes fotos -en sèpia i alguna d´acolorida- que anava mostrant a qui em 

convenia, vetllant per remarcar el que hi havia escrit al dors: ―aquesta és la Rosa 



Arreplegant - 12 
 

María, la filla de la Tura, la meva cosina de Santa Eulàlia de Riuprimer per part de 

pare, no te´n recordes? T´ho vaig dir, no m´escoltes, ets una cap de trons!.  

Esmerçant-hi força estones i amb un llibre vell de fer els comptes que em va regalar 

l´escrivent del senyor Coats, poc a poc anava fent sortir parents de l´amagatall i anava 

emplenant l´àlbum. I amb els estalvis i la cisa d´algun dissabte quan m´enviaven a 

comprar a Vic, afegia nous personatges al llinatge, tant fossin comprats al drapaire 

com regirant al mercat, a terra a plaça. Els diumenges a la tarda els fixava a l´àlbum 

amb xarneres comprades al taller de cal Bach, el fotògraf, tot separant les pàgines 

amb sobrants del paper de la filatura. Escrivia al darrera de cada foto la data, nom i 

parentiu. I en una llibreta apart hi anotava els detalls de la seva vida, no em volia 

confondre. Quan hi descobria alguna cosa escrita d´abans, m´ho feia venir bé per 

respectar-la i aconseguir relligar-la amb la meva història.   

Van anar passant els anys i el meu recull feia goig. N´estava molt cofoia. Tant fidel era 

el relat que fins i tot em preguntaven per la vida o la salut dels parents. I alguna 

vegada, per ser coherent, en vaig haver de matar algun -Déu em perdoni- ja fos amb 

un mal lleig, de vell o per feridura. 

Fins que a desgrat meu ho vaig haver d´aturar. Una treballadora dels telers va insistir 

molt en que la fesomia del meu oncle Roc de Taradell i la d´un parent seu de les 

Masies de Roda -un mosso ben plantat de Cal Capó- s´assemblaven de manera 

sospitosa. Ben pensat, aleshores ja tenia força parents i vaig decidir desfer-me 

d´aquella foto i tancar temporalment la nissaga. 

I així, en aquell mon de postguerra, tancat i poc permeable, havia caminat de parella 

la joventut i la solitud, passant sense adonar-me´n de la tutela de les monges a la de 

la Colònia.  
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Quan van faltar el contramestre i la seva dona encara eren temps de fràgil llibertat. 

Més per una dona sola sotmesa a permanent examen sobre passat i fidelitats. La 

meva família, arreplegada durant més de 20 anys, també va ser posada sota sospita 

política i havia fet bé en amagar-la. 

6. Epíleg  

Molts anys després, algunes tardes de diumenge al menjador de casa, amb uns gots 

de mistela i un pa de pessic, l´àlbum va renéixer. Tornava a reunir al seu voltant les 

dones del veïnat ajudant-nos a fer més passadora la vida de Colònia. I a mi 

m´empenyia a retrobar-me amb l´anhel que durant anys em va ser motor. De fet, els 

temps també anaven canviant, les sospites fins i tot podien haver tornat en mèrits i hi 

havia un nou al·licient per recuperar històries afegint-hi la èpica dels resistents. Els 

homes es trobaven al Centre Recreatiu de la Colònia per jugar a la botifarra, veure el 

futbol per la televisió i discutir de política, mentre s´apagava la vida d´altres temps 

juntament amb la feina a la Colònia.  

Ara m´adono que amb les meves cabòries fins ara no he pensat en el meu home, en 

Sidru. Bon jan on n´hi hagi, una mica tal·lós, contramestre jubilat que va ser la llavor 

d´un passavolant escocès, de qui devia heretar el pèl roig i el gust per l´esperit de vi. 

La seva mare, una mala peça morta a la guerra, abans li havia anat espantant totes 

les balladores. De l´escocès que havia vingut només a posar en marxa els telers i hi 

va acabar deixant la grana, mai més se´n va saber.  

Amb el pobre Sidru m´hi vaig casar, de gran, l´any 50 quan ell ja era conco i jo anava 

camí de tieta. Es va donar que jo havia de deixar la casa dels contramestres i tot va 

venir rodat. No calgué enamorament, només acord i posar-hi alguna voluntat 

d´estimació. Ens vam fer companyia, ens escalfàvem el llit, junts cuidàvem l´hort. I si 
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en temps de cacera jo quedava amb les amigues i l´àlbum fins que ell tornava, ens 

posàvem plegats a la cuina a escoltar la ràdio tot adobant conills, perdius o tórtores. 

Si n´he de dir alguna cosa, només va ser que amb la primera plantofada un dia dels 

que va tornar engatat, vaig aprendre a tornar-m´hi i a posar distància.  

Fa unes setmanes el senyor metge em va venir a dir que tant a ell com al seu fetge 

els mancava poc pel darrer alè. 

Abans d´ahir al vespre, des del llit, en Sidru em va demanar que m´hi acostés. Plorós, 

amb un tel de veu, prenent la ma entre les seves em va dir que li sabia molt de greu 

anar-se´n i no haver-me pogut fer fills, jo que venia de família tant abundosa. El vaig 

alleujar com bonament em va sortir del cor. Amb paraules sinceres li vaig dir que 

sempre ens havíem tingut l´un a l´altra, que això ja havia estat prou. Junts, mans 

agafades, vàrem recordar durant força estona i amb certa emoció, els anys que 

havíem compartit.  

Això va ser tot. Amb aquest adeu-siau, fa dues nits que se´n va anar cap al cel, si n´hi 

ha un pels contramestres. I em sembla que prou reconfortat. Ahir, finalment, el vaig 

deixar tot sòl al fossat, ben ornat amb les flors de l´hort. Vaig quedar-me tristoia, però 

poc a poc m´he anat asserenant.  

Calia enllestir la feina i ara en tinc l´oportunitat. De fa uns mesos, en previsió del que 

havia de passar, he anat arreplegant més fotografies: algunes més del Sidru, un parell 

de fills, un gendre, una jove i la fornada de nets de totes mides. Per descomptat, tots 

ells son a Amèrica, prou lluny per no haver-los d´anar a trobar. Anit, una a una, les 

vaig afegir a l´àlbum, endreçades darrera les de la nostra boda a La Gleva, amb 

aquelles tant maques del xeflis de casats al Centre de la colònia i les quatre del viatge 

de nuvis a Montserrat.  
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Crec que vaig fer bé. No hagués gosat mai contar al Sidru aquestes falòrnies de la 

meva vida secreta i tampoc ell hauria entès mai aquest final. I a mi, ara n´estic segura 

que tot això, malgrat la mentida i fer-ho d´amagat, m´ha alleugerit la vida i li ha donat 

un sentit.  

El tren m´ha deixat a la Plaça de Catalunya. Em quedaré a Barcelona, a Sant Gervasi, 

el temps que Déu em doni. Necessiten una cosidora al xalet d´uns coneguts de la 

senyora Fabra, es una feina que es pot fer asseguda, ja em toca. No han de saber 

mai d´on vaig sortir, ni que vaig ser l´arreplegada d´uns alemanys i unes monges de 

Vic. Els mostraré l´àlbum, a la canalla els hi agrada. Em sap greu però he hagut de 

treure la foto de la germana Regina i les noies, no fos que la veiessin. No les he tornat 

a veure més. Pensant-hi be, elles -potser amb en Sidru i els contramestres- van ser la 

meva veritable família.  

Però ja m´he triat la nissaga, fa temps. Si més no, ara que m´ho he explicat m´he 

quedat tranquil·la, no em cal fer altres plans ni seguir esperant que ningú em vingui a 

buscar.  

Tornaré a la soledat, no desitjo altra cosa, recordant, ara si, les històries que he anat 

creant pels meus. I amb tota la colla que he arreplegat, n´estic ben segura que estaré 

més acompanyada que mai no he pogut estar. Fins el dia que em mori. I que sigui 

tard, ara que en puc gaudir. 

―Taxi! ―Si us plau senyor taxista, vagi en compte amb la maleta! Que em podrà 

portar al carrer de Teodoro Roviralta? Oi que es cap al Tibidabo?.  
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