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Sovint les administracions cal que apostin de valent per tal d'afavorir la creació 
com una manifestació més del fet cultural. No n'hi ha prou de dotar la societat 

d'infraestructures, que sovint però són del tot necessàries, 
crec que cal posar a l'abast de tothom iniciatives que afavoreixin l'aflorament 

i la manifestació de sensibilitats. 

Fa uns anys i prenent el testimoni del rei Joan l (1393) i després 
un grup d'escriptors i intel·lectuals (1859), vàren dona r forma i contingut 

als primers jocs Florals, que havien de ser un incentiu per motivar 
la joventut en el conreu de la literatura i llengua catalana, 
vàrem creure que seria positiu fer-los també a Viladecavalls. 

Durant aquests anys els jocs Florals de Viladecavalls 
s'han consolidat i compten amb una notable participació. 

Ara publiquem aquest recull de treballs que van des de l'any 1996 fins el 1999. 
Voldria que us llegíssiu aquestes narracions i poemes. Valoreu els diferents estils 

i gaudiu del seu contingut. Feu-ho pensant en les dificultats que sovint 
tenim quan hem de donar forma a un text, i crec que els autors d'aquest recull 

se'n surten admirablement. 

Coincideix aquesta publicació amb la inauguració de la Biblioteca Pere Calders, 
una fita important de la cultura a Viladecavalls, i que tot plegat és una mostra 

més de l'aposta que l'Ajuntament està fent per la cultura. 

Per acabar, un agraïment a totes les persones que amb la seva dedicació 
han fet possible que els jocs Florals siguin una realitat: 

Els components del jurat, l'empresa SONY, l'equip de la Regidora de Cultura 
i a tots els qui han participat transmetent-nos idees, 

sensacions i sovint anhels, somnis i intimitats. 

Fèlix Farré i Verdaguer 
L'alcalde. 
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POESIA 

RE CULL DE SONETS 

Anna Venciana Gutiérrez 

LA TARDOR 

La tardor va arribar ahir 

Quantes fulles hi ha per aquí! 

N'hi ha un bon grapat 

i les haurem d'escombrar 

Tot el dia està plovent, 

ui, si en fa de vent! 

Em sembla que aquest any 

per fi s'omplirà l'estany 

Ja es nota la tardor. 

Els cargols ja han sortit 

i en tinc fins i tot al llit. 

La tardor se'n va a passejar 

com les petites orenetes 

que a l'hivern marxaran a Canadà. 
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L'HIVERN 

L'hivern ja és aquí, 

quina alegria per mi! 

Cau la neu per aquí i allà, 

un ninot de neu fem per jugar. 

A l'hivern tot és foscor 

jo passo molta por, 

però a la tarda amb els amics 

tots juguem i ens divertim. 

Ai, quin fred que fa! 

Tant al carrer com al parc. 

Sort que a casa em puc abrigar. 

Hivern, adéu-siau. 

Molts regals m'has donat 

i content ho he celebrat. 
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LA PRIMAVERA 

Ja comença a fer calor 

la primavera ha portat el sol. 

Comencen a sortir les flo rs 

i a cantar els animalons. 

Al vint-i- ú de març 

la primavera ha començat. 

Puc sortir al terrat 

jugar amb el meu gat. 

Menjo maduixes vermelles 

com les flors de primavera 

que surten al meu jardí. 

La primavera ja se'n va, 

perquè comenci l'estiu ja. 

Quina il·lusió em fa! 
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L'ESTIU 

L'estiu ja ha arribat 

amb moltes ganes ho he acceptat. 

Només baixar de l'autocar 

una formiga m'ha picat. 

A la piscina o en el mar 

acabaré ben remullat. 

Amb els meus amics em banyaré 

i amb la pilota jugaré. 

A l'estiu colliré flors, 

flors de molts colors 

vermell, groc i verdós. 

Areveure estiu estimat 

molt bé amb tu m'ho he passat. 

Torna ben aviat! 
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Anna Castilla Vila 

Si ets fredolic 

per l'hivern posat un abric. 

Neu per les muntanyes 

aiguades per totes bandes 

Encén la llar de foc 

i escalfa't vora el foc. 

Si al carrer vols anar, 

has d'anar ben abrigat. 

Per la tardor, 

fa més fred que calor 

per terra hi han moltes fulles 

i als arbres ni dues. 

Els ocells a Àfrica s'en van 

tot volant. 

Res no està florit 

és una mica trist. 

Per la primavera 

t'atacarà qualsevol fera . 

Mentre tu vas passejant 

mil papallones van volant. 
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Tot està florit, 

ningú esta arrepentit. 

Hi ha roses i flors 

de tots colors. 

Quan arriba l'estiu, 

tot és viu. 

Fa molta calor, 

ja no necessites escalfor. 

A la platja o a la piscina vols anar 

per poder-te banyar. 

L'escola s'ha acabat, 

les vacances han començat. 

Totes les estacions 

són diferents, 

en algunes plou 

i a les altres el sol cou. 

Però totes 

duren 120 dies. 

Tot això has pogut observar, 

en aquesta poesia que he sabut preparar. 

PIMI Uln d ~ i Mhté Uln d tJ~e, 
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Ma. del Mar García Miró 

CONSCIÈNCIA 

És la meva consciència la presó que m'angoixa, 

no em deixa en llibertat i em torba els meus pensaments. 

Privador de les meves follies salvatges, 

tirà i deèspota del meu interior, 

és una ombra inesborrable que em seguex fins el llindar etern. 

És una veu, que en to baix i constant, 

em martella i em colpeja sense escrúpols: 

Insultant diàleg que m'esgota 
i jo anhelo desesperadament la fugida. 

És la meva complanta, que recorda el passat llunyà, 

tot apropant-lo, 

i jo el temo. 

Por contínua i incessable, manca de fe en mi mateix. 

Tremolor esborronadora que em controla i m'espanta. 

És una força desconeguda que replica i m'avergonyeix. 

Senyal intrínsec de cada individu, irrepetible. 

Pertorbador d'esperits vagabunds i confusos 

que sense voler-ho tenen un malson sense límit. 

Gegantina grandiloqüència, poder de persuació. 

És impossible fugir, perquè sóc jo mateix, 

perquè és el meu esperit traïdor. 

Sóc captiu en les meves pròpies entrayes, 

presoner en la meva ment. 
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LA MEVA MUSA 
En els meus somnis t'has creat 
idealitzada en la meva ment 
ets fruit dels meus desigs carnals 
materia del meu pensament. 
Engendrada en el meu interior 
les teves arrels protundes 
tesan la meva pell, 
i en els meus deliris 
el tou perfum es fa present. 
La figura perfecta del teu cos 
i La teva bellesa ingenua 
són embrió del mou anhel innocu. 
La teva dança agil 
es torna miracle en l'ambient 
i resta immutable en els meus somnis 
eternament. 
La tava mirada sobre l'horitzó 
insinuant i calida 
es clava com una espina 
dins el meu cor. 
El teu cos intangible 
és desig i pecatla teva presència volàtil 
és tresor i inspiració. 
Ets deesa dels meus sentiments 
musa dels meus escrits 
emparadriu del vent, 
fantasia irreal en les nits. 
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FANTASIA 

Força irreal 

A ltiu desig 

N úvol de somnis. 

Temps etern 

Àliga ingènua 

Secular ficció. 

Imaginació infinita 

A rt subjectiva. 
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MALEÏT INFERN 

Enmig de les flames temptatives del plaer, 

enmig de l'angoixa i l'ofec ardent 

les ànimes febles i pecadores 

vaguen per l'infern. 

Cerquen una fuita inexsistent, 

un purgatori piadós, 

un cel d'harmonia on no es respiri por. 

Són esclaves d'un dictador miserable 

s'allunyen de les pèrfides fuetades 

que provenen de la mà diabòlica 

i que amb cinisme les castiga. 

Les ànimes culpables maleïxen -sense remei

e! seu passat mundà 

i aquesta cruel foguera embruixada 

que les turmenta com màrtirs. 

Amb els solcs de la violencia 

sobre els seus cossos decrèpits, 

envejen als seus germans altius 

que benaurats resten eternament en pau 

com a recompensa a la seva bandat terrenal. 
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-¡Maleït infern de foc!- que empresones les ànimes 

en una laberint mortal 

i les maltractes amb la dança de les flames. 

-¡Maleït infern de pecat!- que condemnes per sempre 

a les ànimes immorals i depravades 

que rebutjaren la monotonia espiritual. 

-¡Maleït infern!- desapareix de l'univers 

i deixa en llibertat les ànimes captives 

que són innocents. 

Mor cremat per tu mateix, 

castigat en el teu regne 

i asfixiat en la foguera, 

engolit per les flames cruels. 
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MELANGIA 

Acarono, molt tendrament 

la dolçor del teu rostre, 

tan lluminós i purament blanc 

com la claror d'un sol rabiós 

reflectit en la neu, 

sempre tan verge i matinal. 

Els teus ulls, 

intensos com la folgar d'un estel 

m'enlluernen per evitar la fosca pesaror, 

densa captivadora d'ànimes innocents. 

l són els meus dits que, 

com la pluja o un vent calmat, 

pentinen dolça i lentament 

la suavitat dels teus cabells, 

esbutllats per la brisa d'un cel indefens. 
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Llavors, molt intensament, 

ens unim tots dos en un petó, 

estranyament llarg, poderós i molt suau 

que ens crema a les entranyes 

i ens encén un insaciable foc al bell mig del pit, 

descobert i fràgil, senzill i pur. 

Són dos cors comuns 

moguts com dues roses 

que es rocen, tímidament, 

bressolades pel calorós vent. 

Perquè ens manquen sentiments 

per comprendre la tendresa 

cedim, potser sense voler-ho, 

obligant-nos a posseir-la. 

l així, de manera virtuosa, 

l'evoquem en els límits 

dels nostres sentiments. 

Potser així satisfem la melangia 

quan s'esborren tots els records, 

passats, inoblidables, 

d'aquells tan intensos moments. 
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UN CONTE DE FADES 

T'estimo, 
de sempre i fins l'eternitat, 
pacient, adorable; 
amic indiscret 
i amant perfecte. 

Encens flames, 
encara fred d'antics plors somriures, 
gemecs i alegries, 
bellesa de belleses. 

Lliure 
de fer i desfer l'angost camí 
on tantes vides, onades, 
han trencat la costa, el record d'aquella nit. 

Lluitant, 
en silenci pels mots i a les fosques per la llum, 
tenebres sense tristesa. 
Un conte de fades. 

Però jo ploro; 
l'estiu, la tardor, saps com l'estimava? 
Ara tot és trist i melangiós, tot està perdut. 

Estimat-te, 
sempre en els meus somnis, 
fins que mori en la foscor 
dels teus ulls i el teu silenci. 
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SOMNIS DE TRISTESA 

Tot vanitat, 

i jo defalleixo, perduda en tu, 

sense donar opció, 

un últim alè de vida. 

Tot maldat, 

i jo somnio en un son etern, 

morta per la inexistent dolçor 

de les teves llàgrimes. 

Caritat, 

per una possible llibertat 

que em permeti néixer altra vegada 

per tornar a morir demà. 

IV 

MORI JOVE, VIDA ETERNA 

Crema poderosa, 

flama ardent, viva. 

Revius en l'escalfor 

i desapareixes, fosca, 

en l'humiliant foscor 

de la nit. 

l 5 
J o e s F l o r a l s l 9 9 6 



Matins humits, rosada, 
punxant, secreta. 
Voltada de tot, 
ún ica; 
bellesa solitària, 
complicada. 
Obligada i estimada, 
enyorada. 

Defalleixes davant de tot, 
captiva, temorosa; 
valenta de res, 
indefensa. 
Envelleixes, 
com el temps 
ferotge, violent, 
molt ràpid. 
Desfullan-te, desfent-te, 
tímida, incapaç. 

Mort jove, vida eterna; 
roig intens, 
passió i poder. 

Així ets tu, 
senzillament, 
perfecte per sempre, 
com ara, fins mai; 
eternament tu, 
poderosa rosa. 
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V 
TOT PLORA AQUESTA NIT 

Vam esdevenir purs 
un vespre de passions i somnis. 

Una nit d'eterna estelada 
sense matí, 
quan cantàrem a la foscor 
d'un estómac nu. 
Una nit d'eterna estelada 
sense cel, 
buscant els límits 
d'una nit sense retorn. 

Ara, infinitament perduts, 
morim entre els estels 
d'una nit inacabada. 

VI 
ETERN l PERFECTE 

M'estimava; 
-per sempre- deia ell. 
Poderós, somreia, 
desfent-me. 
Em delia; 
tot ell tendresa, 
amor, dolç 
fins l'infinit. 
Etern, un déu 
perfecte. 

l 7 
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M'estimava; 
-com mai a ningú- deia ell. 
Diferent, senzill, 
serè, sempre. 
l jo dòcil, 
impotent, presonera 
dels seus braços, 
rodejant-me, forts. 
Em dominava, ell 
perfecte. 

M'estimava; 
-per ser tu- deia ell: 
Tendra, dolça, 
menuda i senzilla. 
La seva veu 
esguerrant-me l'ànima, 
indefensa, descoberta. 
Brams eterns 
d'amor i dolor 
perfecte. 

T'estimo; 
-però has canviat- dius. 
Mentides d'amor, 
punxants, doloroses. 
Mentides, sempre, 
la veu s'esvaeix. 
Mentides de mort, 
jo moro, 
però tu, eternament 
perfecte. 
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--------- ----------··-· 
NARRATIVA · 1996 

Núria Jiménez Climent 

Hi havia una vegada, dos germans que vivien a Viladecavalls. El nen es deia Pere i la nena 
es deia Anna, vivien en una casa molt maca! els dos germans els agradava molt jugar a pilota. 
I cada tarda després de dinar anaven al jardí a jugar a la pilota. Ves per on va venir el seu 
pare i els va dir. 
• Tinc una sorpresa per a vosaltres. 
• Quina és? - van preguntar els nens amb curiositat. El pare els va respondre - La sorpresa 
és que aquest any tindrem una piscina. l a l'estiu us hi podreu banyar. 
Anys després, en Pere i l'Anna eren més grans, ja no els agradava jugar a pilota, els agradava 
jugar a jocs de taula, però també els agradava banyar-se a la piscina. I vet aquí que un dia 
quan estaven jugant, l'Anna es va trencar un braç, van haver d'anar a l'hospital corrent. Quin 
susto va tenir l'Anna, tant, que des d'aquell dia no va voler-se banyar més a la piscina. l 
com que veia el seu germà, ella tenia enveja d'ell. l va decidir que quan el braç es curés, 
tornaria a banyar-se. 
Quan l'Anna se li va curar el braç ja volia tornar a jugar a la piscina, i els va dir als seus 
pares: 
• Que em puc banyar a la piscina?, va preguntar l'Anna amb tota la seva alegria. 
• Que et vols trencar el braç una altra vegada?, va respondre la mare de l'Anna. En Pere 
sentia la seva mare i l'Anna se'n va anar a la seva habitació plorant i trista i el seu germà 
va pensar que si la seva germana no es podia banyar a la piscina ell tampoc. No trobava 
just, que la seva germana s'hagués d'avorrir cada dia tota sola; i va pensar que ell tampoc 
es banyaria, i que jugaria amb la seva germana al que ella volgués, i ben pensat, ho va fer. 
Va anar a l'habitació i va dir: 

l 9 
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• Anna, a què juguem?, 

• M'és igual, i se'n va anar. 

No li ~a fer gens de cas al seu germà Pere. l va anar a preguntar a la seva mare per què 

no la deixava banyar a la piscina, i la mare va respondre: 

• Ja en parlarem després de dinar quan hi sigui el pare, i ja pensarem què podem fer. 

Quan va venir el seu pare no veia l'Anna molt contenta, i el Pere estava esperant, mirant 

la televisió. 

Trobava alguna cosa estranya, va preguntar a la mare què passava. l ella va respondre: 

• Hem de parlar tots junts. 

• De què? - va preguntar el pare. L'Anna va anar cap al menjador, va dir hola i va seure 

a esperar com tots. 

El pare no estava gens content de veure'ls així. l va preguntar: - De què hem de parlar? 

• De l'Anna - Contesta la mare enfurismada. Comença la reunió, i l'Anna diu: - Em vull 

banyar a la piscina i la mare no em deixa. Perquè? - Pregunta al pare. - Perquè ja t'has trencat 

el braç una vegada jugant a la piscina. -

Respon la mare tota enfadada. 

• La mare creu que es trencarà el braç, però l'Anna es va trencar el braç perquè va fer la 

tombarella on l'aire i va caure malament al tirar-se, - va dir en Pere. - Ben pensat, - diu el 

pare. - L'Anna es podrà banyar a la piscina, que hem d'aprofitar l'estiu. - L'Anna estava molt 

contenta de poder banyar-se a la piscina, i com que podia fer el que volgués va aprendre 

a fer moltes coses a l'aigua. l un any després, el pare de l'Anna i en Pere, es van comprar 

una barca; i sortien a passejar amb la barca. l l'Anna es tirava des de dalt de la barca, i tot 

i que era més petita que el seu germà, en sabia més que ell. 

L'Anna estava molt contenta i era molt feliç. Tant feliç era l'Anna que només tenia amics 

a casa seva, i també van comprar un gos, i tenien peixos. 

Cada dia els donaven menjar, el Pere al gos, i l'Anna als peixos. Els dos tan sols es 
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preocupaven pels animals. 

La mare pensava que no es banyaven a la piscina, però es clar, era hivern i va pensar: 

-Deixa-ho córrer- i després, a l'hora de sopar també donaven menjar als animals. 

La mare i el pare pensaven que només estaven amb els animals i no jugaven a cap joc ni 

res, i no sabien com fer-s'ho perquè juguessin i no estiguessin tot el dia amb els animals. 

Passaven els dies i al final van decidir canviar-los els animals. O sigui en Pere els peixos i 

l'Anna el gos; l'Anna no es preocupava pel gos ni poc ni gens, i en Pere als peixos els donava 

de menjar com l'Anna, però no jugava com abans amb el gos, i estaven tot el dia jugant 

amb jocs. 

Els seus pares volien que juguessin i que no estiguessin tot el dia amb els animals, però 

tampoc que no es cuidessin de les bèsties, i els van dir de canviar-los una altre vegada, i 

van dir que sí, però com que s'havien acostumat als altres animals, van pensar cuidar cada 

dia un animal diferent. l així ho van fer. 

l conte contat ja s'ha acabat. 
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Jordi Vinyas i Guerrero 

Tot va començar quan anava de tornada al meu planeta. 

De sobte perdia alçada. 

- "Oh no! Hauré de fer un aterratge d'emergència en aquell planeta." 

Per sort meva i de la nau, aquell planeta anomenat "Planeta Blau" i també conegut com 

"La Terra" era ple d'éssers vius, que em podrien ajudar. 

Vaig aterrar i amb l'ajuda de les meves cartes de navegació em vaig situar, era, precisament, 

en un lloc anomenat "Bassa de Sant Lluís", al terme municipal de Vi ladecavalls. 

Vaig decidir sortir de la nau per donar un vol de reconeixement per aquelles contrades. 

Mentre passejava vaig pensar que com que trigaria una mica a arreglar la meva nau, 

era millor organitzar-me l'estància, primer de tot havia de trobar una antena per a 

comunicar-me amb els meus. 

Però de moment calia que mengés alguna cosa. 

Allà a la vora hi havia un restaurant anomenat "Capvespre". Vaig anar-hi, em vaig asseure 

i em van donar un papers on hi havia escrits noms que devien ser els noms dels menjars. 

Els vaig llegir i vaig demanar el primer que em va passar pel cap. 

- "Mestressa! Una fideuà i escalopa amb patates!" 

Vaig provar uns cuquets torradets deliciosos. 

Havent dinat ho veia tot més clar i vaig decidir que allò que els terrícoles anomeneu 

pancarta, seria la meva antena, una mica dels meus poders perquè no es pogués despenjar 

i ja està, ja tenia la meva antena. 

Allò que jo no sabia és que desprès d'una cosa que aquí anomeneu "eleccions" la voldrien 

despenjar. 
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Però quan en Fèlix, l'alcalde, en Xavi, el policia i en Sebastià, professor i regidor de 
cultura, als qui ja havia tingut ocasió de conèixer varen intentar de treure la pancarta, 
no van poder, per més que s'hi esforçaven no podien. Mira que s'hi esforçaven en Xavi 
fins i tot la va amenaçar amb la pistola, però res. 

Per altra banda, jo intentava d'entrar a la Sony, perquè allà podia aconseguir la tecnologia 
que em feia falta per arreglar la meva nau. 

Vaig haver de passar algunes proves dificultoses i au a vendre i reparar televisors, ràdios, 
vídeos i altres electrodomèstics. 
Amb el que guanyava em vaig comprar a terminis una caseta petita i acollidora a Can 
Turu. No va ser fàcil ja que me'n van ensenyar de totes les mides, grans i petites. 
N'hi havien que no sabies per on agafar-les i d'altres, dignes de marquesos. 
Un dia que passejava pel carrer Major, em vaig trobar el capellà Mossèn Jesús, que em 
va preguntar si jo ja resava força. 
- "Que és resar?" - Li vaig contestar. 

- "Entra a l'església que te n'ensenyaré." 
- "S'han de posar les mans juntes i dir: Pare nostre que esteu en el cel..." 

Encara que molt resar no em va servir de res. 
Un dia, per fi, em vaig posar a treballar en la meva nau. 
- "Visca! Ho he aconseguit, sóc un geni." 
La nau ja estava reparada. Em vaig acomiadar de tothom. 
Al principi dir Adéu m'era molt fàcil, però cada vegada se'm feia més feixuc, fins que 
al final ja no podia. 

Sentia tanta pena de marxar, però tanta, que al final no vaig fer-ho. 
Vaig deixar que es despengés la pancarta per trencar els lligams amb els de la meva 
espècie, cada dia que passa m'assemblo més a un terrícola, i ara estic entre vosaltres 

com un veí més. 
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Maria Labiano Ferré 

Hola em dic Mercè i m'agradaria explicar-vos una història al·lucinant que encara no 

m'acabo de creure. 

Jo, estava dormint i de cop va sonar el maleït despertador, que sempre diu: 

- Vinga noia desperta't d'una vegada, et toca anar a buscar el pa! 

I jo com sempre, no vaig tenir més opció que despertar-me i començar a preparar

me per anar a buscar el pa. 

Només sortir de casa, vaig trobar que totes les persones del poble on visc (Viladecavalls), 

estaven bocabadades mirant el cel i el terra. 

Al cap d'un moment em vaig adonar que tot el poble, les cases, els cotxes i tot plegat 

estàvem dintre d'una pantalla d'ordinador, què hi fèiem allà dins?. 

Qui ens hi havia fet entrar?. l tot seguit vaig començar a moure'm sense voler, ara 

corria cap aquí, ara corria cap allà. Després em vaig adonar de que tots estàvem una 

mica quadriculats, no érem persones normals i corrents. 

Erem ninotets manejables per tecles d'ordinador? 

l si qui ens manipulava parava l'ordinador? 

Què ens passaria? Ens esmicolaríem amb la imatge moriríem per sempre? No ho 

sé i no vull ni pensar-hi. 

Tothom estava callat, no deien res, mentre jo feia aquestes preguntes amb veu alta, 

perquè algú m'ajudés a resoldre-les. 

De cop i volta, tota la gent del poble va començar a posar-se histèrica i a fer crits 

desesperants, jo els deia cridant que es calmessin, ja que jo era l'única que ho estava i 

volia una mica de pau. 
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Tothom va callar, per fi, ja era hora que calléssiu, els va ig dir. 

No us amoïneu, segur que tot s'arreglarà: 

-A veure, mirem si trobem una sortida ja que haurem de sortir algun dia no trobeu? 

l tots van contestar que sí ben animats, jo em temia que aquella animació no els 

durés gaire i tornessin a posar-se com abans, però vaig decidir aprofitar aquests moments 

d'animació. 

Van començar a xerrar sobre per on podríem buscar sortides i a la fi vam decidir 

que ens separaríem amb grups de 30 persones, ja que n'érem una pila (us imagineu tanta 

pila cridant, millor que no). 

Tots els grups, van iniciar la búsqueda de la nostra salvació. 

Ens vam repartir per tot el poble, alguns buscaven per la Planassa, d'altres per Can 

Corbera, també buscaven per Can Buixeres i tots aquells llocs se'ls repartien diversos 

grups. 

La gent buscava la sortida desesperadament, però amb força ganes de trobar-la. 

Aleshores un grup va trobar entre arbres i arbustos un forat que feia aproximadament 

dos metres. 

La gent cridava molt contenta: 

-Ja l'hem trobat, ja l'hem trobat, hem trobat la sortida estem salvats, que bé! 

Un noi, va voler entrar primer per assegurar-se de que era la sortida de veritat, a 

poc a poc anava baixant pel forat quant al cap d'un moment molt, molt decebut va 

descobrir que allò que ens pensàvem que era la sortida, era ni més ni menys que un 

vell pou d'aquells que es fan malbé i amb el temps, la part de dalt s'ha anat destruïnt. 

La gent, una mica amoïnada, es miraven uns als altres amb cara de pena, les mares 

agafaven fort els seus fills i filles i els deien que no es preocupessin, que tot s'acabaria. 
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Tots els grups, van tornar a la recerca però al cap d'hores i hores voltant pel poble, 

no vam trobar res de res. 

Quan la gent del poble ens vam tornar a reunir, el mateix noi que havia trobat el 

forat, va dir en veu alta: 

- Però mireu, com no ens hi havíem fixat, observeu davant nostre, tant mirar el vidre 

de la pantalla i no ens ha passat pel cap de trencar-lo i sortir d'aquí d'una 

vegada per totes! 

- És clar, és clar, que bé! Replicà la gent amb entusiasme. 

Entre tots, vam agafar un tronc d'arbre i desprès d'uns intents, vam aconseguir trencar 

el vidre. 

Jo, vaig saltar la primera i de cop volta, BOOOM, jo estava estirada al meu llit 

el despertador repetia el de sempre. 

Em vaig llevar i l'ordinador estava engegat. 

Em vaig vestir i vaig anar a buscar el pa, jo preguntava a la gent, què els havia passat 

aquella nit, a tota la gent del poble li havia passat el mateix que a mi i s'havien despertat 

amb l'ordinador engegat com jo. 

Què va passar aquella nit a Viladecavalls? 
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Laura Labiano Ferré 

Aquell dia avorrit, gris i trist va canviar sobtadament quan vaig parlar amb "ella" tot 

fent un vol pel poble. 
Un trist dia d'hivern tot veient la "tele" vaig sentir una dolça veu que pronunciava 

el meu nom, era la veu d'una noia jove, seguint-me per l'oïda vaig dirigir-me cap el jardí 
de l'entrada. Allà vaig trobar una noia d'ulls blaus i cabells clars recoll its en una espècia 
de castanya. Portava un llarg vestit blanc de roba fina com la seda. 

Em va dir que l'agafés de la mà, ho vaig fer i li vaig preguntar qui era, mitjançant 
una pregunta tan simple com aquesta van succeir coses tan difícils de comprendre: 

- Si no és indiscreció, qui ets? 
- Ja t'ho explicaré pel camí. 
- Quin camí? 
- El de la història del teu poble. 
- Ostres!, no et passis gaire ehhh! (li vaig etzibar), això de caminar per la història 

sembla molt cansat. 
- No et preocupis, jo coneixo bé el poble, no serà gaire llarg. 
- D'acord doncs, per mi podem marxar. 
- Au doncs, tanca els ulls i relaxat. 
l la vaig obeir, en aquell moment vaig tenir una sensació esgarrifant de fredor en 

el cos, i en un tres i no res vaig trobar-me amb aquella misteriosa en un petit prat ple 

de flors. 
Em va dir que aquell prat ple d'herba, conills i flors era el que ara s'anomena de Can 

Boada de les Parentes, no m'ho podia creure era el camí enfangat, bastant brut i ple 
d'esllavissades que passejava jo cada dia per anar a l'escola. 
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Llavors vaig tornar a preguntar-li: 

- Però, díguem qui ets? 

- Mira Elisenda jo sóc l'esperit del poble i em dic Esperança. 

- De veritat? i per què m'has vingut a buscar?, que estic morta potser? 

- No dona no, l'ànima del poble va a visitar de tant en tant a nois i noies de Viladecavalls 

perquè vegin el poble anys enrere. 

- A sííí? i ara on anirem? 

- Primer avançarem uns quants anys i, saps el lloc on vas a banyar-te i t'hi passes 

tot el dia a l'estiu, on vas a xerrar amb els amics i a jugar amb ells al futbol? 

- Sí, el Casal. 

- Doncs ara el veuràs pocs dies després de la inauguració. 

Vaig callar i vaig començar a mirar després de l'aterratge. 

Tots els que ara eren "adults responsables" estaven allà, amb els cabells llargs i amb 

pantalons d'aquells anomenats de pota d'elefant; cridaven, tocaven la guitarra i cantaven 

cançons. 

Que maco era l'ambient i per un moment m'hagués agradat viure en aquella època 

en que gairebè tot era pur (segons de quina banda t'ho miressis) i no l'època contaminada 

bruta què m'ha tocat viure. 

Semblava que l'Esperança (o Espe com m'ha demanat que li digués) em llegís el 

pensament, ja que anava fent un gest d'afirmació amb el cap. 

Jo, amb una mica de cara (això no ho nego) li vaig dir: 

- Escolta Espe, no em fa res que pensis el mateix que jo en determinats moments, 

però això de llegir els pensaments no ho trobo gens bé; i si arriba a ser un pensament 

íntim? No creus que ets molt xafardera? 
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- Perdona noia és involuntari, no vull envair la teva intimitat. 

- Tranquil·la, és que a vegades se m'altera el sistema nerviós. 

- Ql.-lè et sembla si anem a fer una pizza una coca-cola? (em va dir) 

Jo, amb cara de sorpresa li vaig contestar: 

- A les ànimes us donen permís per això? 

- Oh! i tant, mentre no m'enganxi l'ànima de Catalunya me'n puc anar a la Xina si 

cal. 

- Doncs apa anem, però convides tu que jo no tinc ni un duro, ah! i anem al present 

perquè acaben d'obrir un local nou a Les Carenes. 

l així va acabar la que havia de ser una gran ruta per la història de Viladecavalls. 

Si una ànima és això; anar a menjar pizzes en els locals de moda amb "la clientela" i 

mirar els avantpassats dels llocs més divertits del poble. 

Massa jove era aquesta ànima. 

Ahh! i no us he explicat el millor de tot: després d'aquella xerrada, quan vam anar 

a la pizzeria de Les Carenes, tots els coneguts em preguntaven perquè demanava jo dues 

"pepperoni" per mi sola. 

l jo em pregunto: 

COM ÉS QUE NO PODIEN VEURE L'ÀNIMA? 

Potser és que cadascun d'ells tenia dintre seu un trosset d'aquella noia d'ulls blaus 

cabells clars que mantenia el seu poble, VILADECAVALLS, en peu. 
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Meritxell Veciana Gutiérrez 

CAPÍTOL PRIMER 

Després de quinze anys tenia l'esperança d'haver oblidat el que havia passat durant 

aquell hivern, en el que a Viladecavalls, el nostre poble natal, una descoberta ens havia 

fet canviar radicalment. Però la casual arribada del germà d'en Quim a la meva oficina, 

va fer reneixer aquells records dins meu. 

Érem una petita colla de tres nois i tres noies i teníem setze anys. Tot just havíem 

començat a fer tercer de B.U.P. aquella tardor i ja n'estàvem cansats. l, encara que gairebè 

no estudiàvem, ho aprovàvem tot justet. El cert és que no érem gaire tranquils, però 

tampoc ens agradava buscar problemes, simplement volíem divertir-nos. A l'estiu tots 

ens dispersàvem, però durant l'hivern organitzàvem excursions i acampades i buscàvem 

casalots abandonats per gaudir d'un dels nostres hobbies: fer de detectius. 

Aquell estiu tots havíem marxat de vacances excepte l'Oriol. En Quim i el Miquel 

havien anat a fer un curs d'anglès als Estats Units, l'Anna havia fet un viatge al Marroc 

amb els seus pares, la Xell s'havia quedat tot l'estiu a l'Escala i jo, com cada any, havia 

anat a Cadaqués encara que, a principis d'estiu, havia fet un viatge a Eivissa. 

Al tornar de vacances l'Oriol havia canviat força, però no s'havia passat tot l'estiu 

rascant-se la panxa: havia treballat força i havia descobert alguns casalots força interessants 

que, just quan acabéssim de fer plans, començaríem a investigar. Ens havia dit que aquelles 

cases eren al·lucinats i algunes, fins i tot, feien por. 
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Les primeres cases havien estat força bé. De la primera havíem descobert ben poca 

cosa: havia estat habitada per una senyora de la nova noblesa que havia sorgit a Catalunya 

a causa· de la dictadura de Primo de Ribera i de l'Exposició Universal de Montjuïc al 

1929. La segona era una casa en la que havia viscut una família molt nombrosa, casualment 

eren tres fills i tres filles, el matrimoni i els pares de la dona o de l'home. Els avis 

s'havien mort quan tots els fills van estar casats, els pares marxaren a fer viatges. 

Els primers anys la casa va ser llogada, però acabà sent un casalot gros i solitari. 

CAPÍTOL SEGON 

Era un fred matí de desembre quan vam reunir-nos amb les nostres motxilles 

decidits a descobrir quelcom més interessant a la tercera casa que en les dues anteriors. 

A les set del matí ja estàvem tots preparats. 

Marxàrem disposats a passar un dia divertit. El matí s'aixecà amb força sol i, 

fins i tot, vam arribar a tenir calor. A !'arribar a la casa vam quedar-nos parats. Era un 

casalot impressionant que deixava entreveure la noblesa del que havia estat una casa 

senyorial del segle dinou. 

La porta principal era immensa i s'hi arribava pujant unes escales llargues i amples 

molt boniques. Tota la casa tenia grans finestrals tancats amb persianes de fusta molt 

semblants a les de Cadaqués, vaig pensar. 

Per no quedar-me quieta, més que per curiositat, vaig empènyer la porta d'entrada 

i, per sorpresa de tots, aquesta no oferí cap resistència i cedí. Una mirada de complicitat 

passà ràpidament pels nostres ulls i, sense dir res, tots començàrem a entrar en aquella 

casa amb aspecte misteriós. 
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El hal! era gran i espaiós. Just davant de la porta d'entrada hi havia una gran 

escalinata que acabava en una bifurcació cap a la zona est de la casa i cap a la zona 

oest. Abans de pujar-hi però, decidírem investigar la planta inferior. A un i altre costat 

de l'immens hal! hi havia dues portes. Em dirigí cap a la de la dreta i, com uns autòmats, 

tots vingueren al meu darrera. Vaig obrir la porta i aparegué, darrera d'aquesta, una sala 

plena de miralls i de flors treballades de color daurat. Era d'estil rococó, força recarregada, 

i recordava la sala dels miralls del palau de Versalles. No tenia cap moble, era una sala 

de ball, només hi havia en el centre una gran llum penjada, plena de teranyines però 

en la que encara es podia veure l'antiga bellesa. 

Sortírem de l'habitació, travessàrem el hal! i obrírem la porta de l'altra estança. 

Hi havia una taula força llarga, com per poder-hi menjar vint persones, i les seves 

respectives cadires. Tot estava ple de pols, tot excepte un diari que hi havia a sobre 

d'un moble. Misteriosament el diari era de feia una setmana, això obrí la nostra curiositat. 

CAPÍTOL TERCER 

Amb el diari a la mà en Quim va començar a pujar les escales mentre nosaltres 

obríem una portalada que hi havia a la mateixa estança i que duia a un gran pati 

interior, ara abandonat i deteriorat pels anys. 

Tot estava en silenci excepte el cruixir de les fustes que, amb molta cura, trepitjava 

en Quim en el pis superior. De sobte el cruixir s'aturà i se sentí un crit esfereïdor. Tots 

correguérem cap a les escales, però en Quim ja les estava baixant, tan depressa que, 

sense donar-nos temps a reaccionar, va perdre l'equilibri i rodolà fins arribar als nostres 

peus. Un bassal de sang envoltà el seu cap. 
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Després d'examinar el seu germà, el Miquel ens demanà que el cuidéssim i que 

descobríssim què l'havia fet espantar tant mentre que ell anava a buscar ajuda a Viladecavalls. 

En un .moment la seva cara es tornà vermella, encara no he descobert si fou per pena 

o per por, el cas és que ell marxà corrent cap el poble. Però en Quim ja era mort i, 

encara després de tants anys em pregunto si en Miquel ho sabia i no s'ho volia creure 

o si, simplement, no va adonar-se'n. 

El cas és que quan tots plegats vàrem reaccionar, ell ja no es veia. L'Anna, l'Oriol i 

jo vam decidir, tal i com ens havia demanat el Miquel, d'anar a veure què era el que 

hi havia en el pis superior. Mentrestant la Xell es quedà plorant al costat d'en Quim, 

d'on no var voler moure's. Així que, desprès d'haver intentat fer-la raonar, vam començar 

a pujar les escales decididament i, encara que no vam dir-ho, els tres sabíem que amb 

por. 

En arribar al final de les escales vam divisar un passadís molt llarg i amb portes a 

ambdós costats. No sabíem quina era la porta que, desgraciadament, en Quim havia obert, 

així que ens disposàrem a obrir-les totes. 

CAPÍTOL QUART 

Seguíem sentint els plors de la Xell. A fora el vent havia començat a bufar follament 

la pluja havia començat a caure. La situació era tètrica. Començàrem a obrir portes. 

La primera habitació era blava, tot era de color blau. En un quadre penjat a la paret 

posava: TRANQUILITAT. Tot estava quiet i massa tranquil. L'habitació del davant era 

totalment oposada a aquesta. Estava pintada de color vermell i semblava un bordell. A 

la porta de l'armari hi havia escrit PASSI". 
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Fent ziga-zaga vam anar obrint totes les portes. Cada estança era diferent, tant per 

la seva disposició com pel seu color, a la verda hi posava: ESPERANÇA, a la groga: 

ACCIÓ, a la lila: AMBIGÜITAT i així amb tot de colors, alguns de vius i, altres, d'apagats. 

Era realment estrany. 

Tan sols quedava una última porta al final del passadís. Quan anàvem a obrir-la arribà 

el Miquel amb l'ambulància i la policia. 

Un parell d'agents es dirigiren ràpidament cap a nosaltres i, just en el moment en 

què l'Oriol girava el pom de la porta, un lament eixordador ens va immobilitzar a tots. 

Aquell soroll venia del darrera de l'última porta. 

Amb un moviment àgil i ràpid l'Oriol acabà de girar el pom de la porta i la va 

empènyer. La visió de l'interior de l'estança era esgarrifant. Algú va dir que no ens 

movéssim, suposo que un dels policies. Així que els tres ens vam quedar quiets d'angoixa, 

de fàstic, presos per la por del que observàvem sense poder girar la mirada. 

Era l'última habitació, l'habitació negra amb llums vermelles i escrites a les parets 

estaven les paraules: ODI i MORT, no hi havia mobles, tan sols un balancí. En aquest 

balancí sentada hi havia una senyora gran, molt gran amb una nina als braços a la que 

gronxava i li cantava una cançó d'infants. Penjats al sostre de tota l'habitació, i amb el 

cap gairebè tocant al terra, hi havia un munt de persones mortes, irreconeixibles, de 

les quals es desprenia una olor pudent, inaguantable. 

EPÍLEG 

Desprès de la nostra última investigació tot va canviar per nosaltres. Dos dies després 

vam retrobar-nos de nou, aquest cop a l'enterrament d'en Quim. l unes setmanes més 

tard tots ens dispersàrem, tots menys el Miquel que, encara ara, segueix vivint a Viladecavalls. 
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L'Oriol, desprès d'acabar els estudis, va anar-se'n a viure als Estats Units. 

L'Anna i la Xell es van traslladar a Terrassa i l'Anna va haver de sotmetre's a un tractament 

psicològic. 

Els meus pares que volien traslladar-se a Barcelona, desprès de l'accident van trobar 

la millor escusa per convencer-me. Tots els llaços que em lligaven amb els meus amics 

es van trencar parcialment ja que durant uns anys vaig seguir veient a l'Oriol i, totalment, 

quan ell va marxar a Amèrica. 

Quan vaig acabar de fer C.O.U. vaig voler estudiar la diplomatura de criminologia i 

ara, desprès de tot aquest temps, sóc detectiu privat. l molts cops em pregunto: realment 

era necessari que morís en Quim per poder saber quin era el meu destí professional? 

o vaig decidir de ser detectiu inconcientment per evitar que passessin coses com la que 

ens va passar a nosaltres aquell hivern? Encara no he trobat la resposta. 

C).C 
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Jordi Hatero 

Per en Lion Raffale 
(Company, t'imagines el teu poble d'aquí a uns anys?) 
m'explico ... 

Hola, el meu nom és Jordi Hatero, tinc 17 anys i vinc de Viladecavalls, pobler ximple i insignificant 
de la província del Vallès Occidental. Com a bon lletraferit de poble, llegir sempre ha estat la 
meva afició, de manera que tard o d'hora em vaig plantejar escriure, ni que fossin novel·letes 
dignes de ser adaptades a la TV llatinoamericana. 

El meus pseudònims, La-J i Lion Raffale [que vaig usar per escriure això), no són res més 
que un intent de fer-me ressaltar en aquesta nova faceta-cop-amagat de la meva vida. l aquest 
fou també el propòsit d'aquest conte: la idea sorgí de la primera convocatòria de Jocs Florals 
de la meva localitat l'any 96, narrar breument sobre Viladecavalls: " Ho tornaria a intentar" - ja 
tenia un xic d'experiència en aquest camp-. Però en el fons, què em podria inspirar un indre.t 
d'uns pocs milers d'habitants amb escassa cultura autòctona i cap interès per la llengua de la 
terra, sense apenes verdaderes diversions públiques i on el jovent fa cara de desencís davant el 
futur? Amors de pastorets, potser? RAI! Així que em vaig posar mans a l'obra ... i es va fer la 
llum! Per sort, pertanyo a una generació que ha crescut amb la televisió i s'enlluerna encara 
amb l'avanç imparable de la tecnologia al servei de l'entreteniment: influència de la "Febre Manga" 
i detalls del bo i millor de la ciència-ficció ianqui (ho sento, no em caben les referències), tot 
plegat amanit amb un cert rebuig de la situació social del barri on visc ( Can Tries) i ... BRAVO 
per mi! Resultat: El dia de "Sant Jo" del 96, un comentari eloqüent per part d'un membre del 
jurat del concurs va ser el preludi de l'apoteosi del meu èxit com a guanyador en categoria 
"+ 14 anys" ... 

l ara vull que passis full, perquè comença tota una petita odissea, inversemblant o no, de 
què passa o què passaria si... Ehem! Gaudeix-ne, i si no t'ha agradat, llença el conte a un contenidor 
de paper per reciclar. Gràcies. 

Teu, seu, vostre ... 
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intro 

Qui ho diria, qui m'ho hauria de dir ... diantre, que n'és de capriciosa, la fortuna! Ara 
sé que mai hauria d'haver tornat de l' "Oasis", al poliesportiu de Terrassa, per fer-me 

passar la calor de l'anihilador estiu del 2007 ... no em va caldre sortir de cap foc per 

caure sobre brases, sinó de la frescor de l'aigua, l'aire condicionat i la vainilla freda a 

quelcom extrapoladament desagradable ... Des del bus que em conduïa cap a casa, a l'altura 

del Roc Blanc, un cel encès d'ambre pur anunciava ... la destrucció, el banquet igni on 

el plat de la nit era ... el meu propi barri ! 

Des de l'ampla finestra tothom corria contra tothom ... un pèl més endinsats, els vidres 
s'anaven fent miques un rera l'altre amb cada explosió de qui sap on, i dels primers trets, 

perquè àdhuc ens començaven a disparar. La història s'escolà a la cabina i infectà els 

altres vuit passatgers, xofer inclús qui a última hora sortí cames ajudeu-me amb nosaltres 

cadascú pel seu cantó, frenètics de pura por: cotxes i motos rodolaven arreu amb colles 

d'indesitjables caps rapats convertint-ho tot en un show dantesc mai experimentat ni 

imaginat en centenars de metres a la rodona ... no vaig poder veure res més, anava corrent 

com un boig i darrera meu, l'autobús esclatant en casquets amb un pet com un aglà 
i deixant en l'aire un núvol rogenc, momentani, amb forma peculiar ... 

u 

Aquell dia canviaria, qui sap si per sempre, no tan sols la meva vida, sinó la d'aquells 

que durant setze anys de la meva existència m'han importat un rave, i que ara que Can 

Tries cremava a la meva esquena ... NOOOOOOOOOO. .. !! 

M'allunyava corrent amb no menys dificultat; el cap m'esclatava un i altre cop, gairebè 

al compàs de la remor cada cop més distant del brogit de la pólvora i les flamarades ... 

Corrent, arrossegant-me pel costat de la via, a cap lloc. Ja no tenia res ni ningú, i la 
foscor m'engolia a poc a poc. 
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Desprès d'una eterna caminada amb l'alè no sé pas on, un monument que sortia de 
la foscor, com una làmina en 3-D, se'm dibuixava al fons de la retina. Era l'església de 
Sant Miquel de Guanteres, que vaig abastar amb passes pesades. En arribar, destrossat, 
vaig ca'ure rendit i repenjat en la paret... La son, germana de la foscor fins i tot en aquelles 
hores baixes, aniria vencent. 

Passaria com en el Gènesi: una nit... i un matí ( ... ) 

dos 
( ... ) Un matí un pel fosc per a mi, però un despertar més còmode, inexplicablement. 

En obrir els ulls tot era fosc i .... ECS! AMONÍAC! - De sobte se m'ompliren de la poca 
llum que entrava per les escletxes: certament, m'havien portat a dormir a dins del temple 
que pocs cops o gairebè cap havia trepitjat i que creia abandonat. 

Per ser una església tan petita, donava molt de si. Ja més conscient, m'anava imaginant 
que, encara que tot Can Tries i Sant Miquel vinguéssim a allotjar-s'hi, no hi hauria por 
que cap família quedés exclosa. Els més grans anaven convertint-la en una vertadera 
comuna, adaptant-la als nous hostes, no sense haver avisat abans les criatures que no 
anéssim a jugar més enllà del territori marcat pels bancs de fusta de dins. 

El que més podia agrair en aquella poc segura trinxera durant aquells dies era la gent 
Ara sí que necessitava de la gent, relacionar-me, teixir l'amistat que el temps havia deixat 
en letargia pel sol fet d'estar moltes hores al dia lluny dels meus, entre llibres, taekwon
do i el buit a casa meva que tan sols la televisió, la ràdio o un llibre podien omplir. 

Estaven gairebè tots: en Teo, la Maria, !'Encarna, el Xavier (uf, quants!), i ell... el meu 
filòsof favorit: el José, aquell homenot ample i ros, amb una o dues dents trencades, 
que vestia de "rocker", amb qui tan bones i agradables converses mantenia quan ens 
trobàvem a l'autobús sobre la forma d'educar d'avui, les tele-merdes, els nostres conflictes 
personals, etc. Conversador i oient com no se'n troben ja, i una bella persona per conviure 
plegats. Ara el necessitaria més que mai. 
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tres 
Vaja si va acabar d'arrelar l'amistat entre José i jo! Ni tan sols el fet del conflicte 

armat juvenil aixecat al barri, que m'era tan llunyà perquè havia començat a estimar de 
veritat; ens separà a ambdós. Ell canviava les meves ansietats per pràctiques ll içons 
d'electrònica- ell n'havia aprés a distància-: "Com que fem tan poc en aquest món, bé 
hem de matar el temps", em deia; compartíem el saxo i la guitarra alhora que ofegava 
la pena de no veure la meva família per molt temps fins que tot acabés bé; i per arrodonir
ho, mig nus, el sol banyava les nostres pells brillants en les dolces becaines, desafiant 
la xafogor de l'estiu. Què més podia demanar? 

Un vespre, emperò, després del sopar comunitari, José em va revelar quelcom que 
matisaria encara més la visió que ja tenia d'ell. Em va portar a la sagristia, al fons dels 
matalassos, caixes amb menjar i piles de roba amuntegades per tot arreu. Va volar un 
llençol; a ell li brillaren els ulls i jo m'esclafí de riure: durant qui sap quant temps va 
muntai:-se un petit amplificador que duia connectat el d'apassí amb què afinava la guitarra! 
D'una revolada, me'l va cenyir amb el cinturó que duia, i mentre m'atorgava un bastó 
de tocar bateria i un parell de taps per a les orelles, m'anava explicant: " ... Aquest trasto 
el vaig dissenyar jo perquè sabia on aniríem a parar. Enhorabona, tens tota una arma 
defensiva, espero que en facis bon ús. Podràs desfer-te dels que ... " 

Però, desgraciadament, no acabaria aquella important lliçó. 

quatre 
- Panteixant, un dels nostres arribava empaitat per una colla de motoristes, alertant 

la comunitat del perill que ja teníem a sobre. En un dir amén, una munió de paios 
cavalcant sobre motos flotants envoltava l'església-magatzem sembrant el pànic entre els 
presents. Tothom escridassava i fugia cames ajudeu-me. Tot i que els més valents feien 
front els motoritzats, aquells borinots anaven arribant... i mai s'acabaven: devastat el barri, 
algun espia hauria pogut informar el bàndol radical de la nostra localització ... Ara anàvem 
caient, ferits de cadenes i ganivetades, un rera l'altre ... , estesos a terra ... i entre ells ... no 
podia ser !... JOSEEEEEEEEEE! 
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Havia caigut el més important de tots els amics que mai havia conegut, desmaiat d'un 
cop de bat al bell mig del front, d'on li sortia un rajolí de sang. Des del meu amagatall 
covard, vaig córrer cap a ell. Gairebè es moria als meus braços - fastigosos fills de p ... ! 
quan d'es de gairebè una dimensió inabastable em va alertar del perill que corríem: "Corre, .. . 
agg-afa allò que amb que tan ... ta il·lusió hi he treballat... i ff- fes ... el bé ... d'aquí a res 
saquejaran això ... em salvaré", feu. l em vaig desfer en udols i llàgrimes, la seva cara contra 
la meva, abatut... 

M'havia encomanat la missió de plantar cara a aquella colla de desgraciats que anaven 
de reis per la vida i no ens arribàvem ni a la sola de la sabata. Restava sol. Dit i fet. 
El crepuscle anava cedint lent i penós. Vaig fer via per buscar la meva gavardina i m'hi 
vaig amagar l'equip pujant la cremallera. 

Per fi la nit era caiguda, i jo ja havia fet l'últim mos. 

cinc 
Poc desprès, baixar les escaletes d'accés i arribar els moto-voladors altre cop va ser 

tot ú. Ja a la Carretera Sant Llorenç sentia per segona vegada el so del foc que hi havien 
calat a dins, mesclat amb els seus crits d'alegria, no sé a compte de què. 

Ara bé, quan vaig sentir dir un d'ells: "Ahora a San Miguel de Contrerah!", llavors 
vaig creure empal·lidir i se m'accelerà el pols. Es dirigien cap a baix! l a sobre, tenia ganes 
de fer un riu! 

Sabeu?, sempre he estat un negat a l'hora de fer exercici físic. .. Doncs ara ho anava 
a desmentir! Tot just acabar d'orinar, un vehicle flotant m'empaitava carretera avall- Déu 
meu, no sento les cames! Serè fluix! -. en una marató letal i desigual. 

Corria i corria sense treva, a reventar, però el tram s'escurçava a la mateixa velocitat 
donant-me tan sols una alternativa: donar tombs a corre-cuita per les torres fosques 
per tal de cansar el meu perseguidor. Un, dos, tres ! Ara corria pel recte carrer Transversal; 
ell a sobre meu, així que giro cua al carrer Gaià ... uf! ... però no l'he perdut, sé que 
em ronda ... el sento a l'altre carrer ... Marxa? .. . Ho fa -que estrany! - Pujo el carrer 
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lentament i a l'altu ra del Mitjans ... exacte, ara sobrevola uns arbres, no hi ha moros a 
la costa, i en un intent d'emular en Flash Gordon, l'acabo de pujar fins arribar a un 
descampat on un grill matusser hi trenca el silenci negre de cel i de pins altíssims. 
Caminà de puntetes pel caminet polsós quan el cric-cric s'atura en sec. No em diu res, 
això. Continuo. Una passa, dues, tres, qua ... 

AAAAGH! Crido amb les mans a la cara. M'està malament dir-ho, però MERDA! Jo, 
objecte d'una emboscada a camp obert. M'han caçat. El motor i el far potent em fan 
suar la cara i les mans, el cor fora del pit i els genitals ... bé, de corbata, tu! M'allunyo 
com si no volgués lluitar, però el tio m'hi incita. Es detura, davant meu, el trasto a tot 
gas, amb una rialla sarcàstica i febril, a punt per envestir. "Game Over". No em queda 
més que mirar. .. enrera! Bingo! 

Amic lector, els psicòlegs aconsellen no mirar enrera per evitar l'angúnia. No? Doncs 
a mi se m'ha obert el cel fent el contrari- i no seria ni mitjanit-. Li faria front: " Au 
valentot meu, menja'm tot, si et plau. Ell, com el brau a qui burxen i es rebel·la, deixaria 
anar el fre i m'escometria com un llamp, sense veure res. Jo romania a terra, camuflat 
per la gavardina; ell continuaria endavant. Massa tard per a ell. A una frenada fatal degué 
que s'estimbés riera avall, mentre la moto surava, dòcil, sobre el no- res. 

sis 
Des del terra estant m'havia quedat de pedra sentit el xiscle esgarrifós i la seva caiguda 

esmorteïda al buit. En aixecar-me, volia agafar la "vespa" i marxar abans no vinguéssim 
més com ell, però mogut per la compassió, vaig pujar-hi, i desprès de conèixer un mínim 
els comandaments (no sense ensurt, car una mica més i també surto malparat), moto 
i pilot davallàrem a l'abisme on restava el perseguidor, enmascarat per unes ulleres fosques 
de pilot d'avió. Quan les hi tregué ... Era el Juanito! 

Oh, no! El meu col·lega en els inoblidables dies de parvulari i primer de bàsica! Quines 
coses de descobrir, tant certes !Amb el pas del temps ens havíem anat separant com 
a companys degut als col·legis on anàrem posteriorment. l per a postres, la seva feina 
com a auxiliar del mecànic local li havia endurit encara més el caràcter fins fer-lo irreconeixible, 
d'un altre espai. .. 
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Vaig tancar els ulls amb força; somicava. Ja dormia per sempre en la meva memona. 
O no? Un parell de braços forts m'acostaren al seu pit, i jo de poc em moro. Xiuxiuejà!: 
" ... caq~ate a quienes me han metido en esto ... me habré ganado el cielo ... Ah!" ... i expirà, 
no sense haver-me ofert una espècie de pistola de joguina i un cristall cilíndric ametista. 
Una arma làser, sens dubte. 

Passat l'ensurt, la gana i la son m'abatien i, sabent que no podia pas tornar, me les 
vaig fer passar rentant-me la cara i bevent uns glops de l'aigua que corria. No tenia 
temps per perdre i vaig tocar el dos riera avall en direcció desconeguda. 

set 
Els dies següents els passaria refugiat en una vella granja propera a la Planta Depuradora, 

sota la Carretera d'Olesa. Recordo que hi vaig arribar de nit exhaust, que un gos em 
lladrava des d'uns dos-cents metres, i que sort que els qui em van atendre no havien 
anat encara a dormir. Deurien estar veient la televisió a la fresca, com fa tothom a l'estiu. 
La bona fe dels seus amos em permeté disposar d'una modesta àrea per entrenar-me 
amb l'arma, recuperar la bona forma i dominar competament el meu vehicle. 

Per fi, un matí els vaig agrair per última vegada els seus serveis. Em sentia com un 
soldadet, i també com un escolar a punt per al viatge de fi de curs. Ara bé, pel que 
em tocava, desitgí que aquell viatget no acabés ipso-facto, així que, si vaig arrencar suau, 
volia anar a igual marxa. Al capdavall, si havia de caure, volia fer-ho duent un bell record 
de la terra. Aquest criteri i la recerca de serenor necessària em dugueren a desviar-me 
cap a Can Mir i més enllà. Pels meus ulls desfilaren de nou la frescor de roures i pins, 
tot respirant la seva verdor, les dues granges veïnes amb els cavalls, la vaca, ovelles i una 
euga duent una promesa de vida a les entranyes, fent-me pregar de pensament per ella; 
el boscatge ombrívol, seduït per la llum a escletxes, la prolongació del fresc en la proximitat 
de la font i els regalims des de la paret de roca coberta de molsa; la solitud del caminet 
més enllà, on ja les lleis humanes avisen dels guardians de la insospitada explotació minera ... 
Quantes impressions, sempre captades, mai apreses, qui sap si les tornaria a concebre! 
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Beata illa, que no saben del món grotesc on ara em dirigia. En arribar a Can Tries 
pel Carrer Isaac Albéniz i creuar el pont, un gran cartell de tela blanca em donava una 
estranya benvinguda: " VIVA CABALLO-VILLE - CIUDAD ABIERTA. JULIO 2007". 
Oberta a què? Aviat ho descobriria. 

vuit 
El panorama era realment colpidor a tots dos costats de l'Autovia: a una banda, portes 

i finestres esbotzades no tenien res a amagar de buides, ni a les vivendes, ni a les 
botigues, ... això si no eren curiosament cegades o sellades amb fustes o barres mal 
travessades, com al taller i al poliesportiu ... A l'altra, els blocs i cases de l'Avinguda de 
Barcelona s'havien quedat com autèntics lleopards, grocs i socarrimats (s'evidenciava tota 
la resta); els símbols nazis en negre i en vermell es repetien arreu un i altre cop; arbustos 
i arbres, consumits; a banda i banda, vidres matxucats de cotxes reflectien el lluminós 
matí com si fossin perles, sí, les perles de la desolació. "Ciutat oberta?" Irònica pau! 

Avancí per l'Avinguda a poc a poc fins aturar-me prop del Blue Stardust, el local que, 
per atractiu que fos, mai havia trepitjat. De cop i volta, s'alçà una brisa mentre descavalcava 
que estrany, brisa a aquestes hores, oi?- i... 

CLICK! TCHK-TXICK! PSSHH- BZZZZ! Un seguit de sorollets d'artilleria em despertaren 
de l'encantament. Un rera l'altre, primer un paio mig nu i completament rapat, seguit 
d'un amb una creu tatuada a la cara, etc., anaven sortint dels seus amagatalls amb cara 
de pocs amics. l no sé com em feia la impressió d'haver-los vist abans. Es clar ! Un a 
un, tractava de mirar-los més enllà de pintures, tatuatges i fins i tot carotes. Ja sabia 
qui eren: Mario, Johnny, )avi, Pablo, Lolo, !van, Fran ... 

Se m'acostà un enmascarat- semblava el " capo"- i s'arrencà el drap davant la meva 

estupefacció: "Qué qui eres tú?", feu en castellà. " Ra- uuuuh- uuugh!"- era en Ra · l, no 
l'havia vist en segles!- vaig bromejar a l'estil "Chiquito". Es va irritar de cop: "Sabes dónde 
estas? Aquí se habla la lengua imperial, y no el moro!"- maleïda 
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gràcia, car ja reia tothom!-. Ara veuria "lo spagnoletto" aquell; li vaig contestar que, en 
so de pau, alliberés els hostes de diversos punts d'aquí. Però la desraó imperava, mentre 
em tornava un "què" en to burleta i un "cómo tiemblo!" idèntic. Fos com fos, la sang 
ja em feia xup-xup. Em vaig decantar per repetir- li- ho en anglès, mes ai de mi, que 
en mal moment vaig insultar-lo en "yankee": reaccionà, violent, amb un bastó electrificat. 
Per sort, un "alto" anònim em va salvar d'uns milers de volts. Un ... no, una!, altra eixia 
d'un bidó de llauna mentre m'advertia que fóra millor que toqués el dos: Mònica, ella 
sí que era el líder! - i amb el cor a la mà, el rapat li esqueia com una mossegada al 
clítoris, ruïnós!-. Era la gota que feu vessar el got de la meva paciència: "De manera que 
tan sols tu, doneta 'fina' i sense escrúpols, els has pogut rentar el cervell, oi? Com 
t'ho has fet? Ah, ja ho veig ... ens ho dirà el teu parrús, ... !". 

l també va ser la gota que feu vessar el seu got. 

nou 
Al crit "A por él!", tres dobberman i una rottweiler negres com la mort anaren 

directes a mi. "No problem". Quatre raigs en ràfega per sota la màniga i els cervells 
canins restaren esmicolats pel terra; se'ls haurien de passar per la paella com els xinesos! 
Tothom reculà indignat, però un nou senyal feu avançar la tropa perillosament fent-me 
córrer esperitat cap a la pista de bàsquet... no sense haver-me fixat on eren els hostatges! 
Un tret a la porta del Centre Cívic, un altre a la de la llibreria, a la guarderia i llestos. 
Gairebè més d'un centenar d'alliberats frenarien amb totes les seves forces l'atac enemic 
havent-me assegurat que uns pocs correrien a l'altra banda i a on fos per alliberar-ne 
més. Tornant a mi, esguardaria els meus perseguidors al bell mig de la pista. En arribar, 
vaig rebre'ls amb un fotimer de cops de taekwon-do a tort i a dret i algun atropellament 
aeri amb el contrincant fora de combat. Així i tot, com que les baixes no eren definitives ... 
sorpresa! Desenfundo l'arma secreta d'en José, "disparo" i en un radi de deu metres, els 
meus atacants quedaven estesos a terra, cargolant- se de dolor. A més, les cistelles n' 
ampliaven el ressò. Super! 
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Sense perdre temps, ara cavalcava de nou al centre de la gresca després d'alliberar 

una altra pila d'hostatges comprimits en un lateral del parc, on s'hi guardaven eines de 

manten/ment. El panorama estava més animat que en un miler de guerres d'aigua de 

Festa Major: lncre'rble però cert, les baixes havien estat compensades per nous " visitants". 

En qualsevol cas, fet tot un cavaller armat en auxili de l'oprimit, me les enginyava amb 

truquets de comèdia barata per arreplegar algun cap rapat disponible i posar- li els 

comptes clars i la xocolata ja sabreu com ... 

deu 

Ni havien passat ni deu minuts quan la cosa canvià amb el brunzit agut i esgarrifant-

llamps del cel !- d'un helicòpter que ens escopia trets lluminosos. Els nostres abandonaren 

els carrers i correren a les cases de qui pogueren. Una veuassa de lloba prou familiar 

els feu estremir en la " llengua imperial": que ens rendíssim, i no ens passaria res, o que 

ella sola ho bombardejaria tot, fins no deixar pedra sobre pedra i que faria penjar ... 

Afortunadament, no acabà de dir tot el que duia al pap, aquella miserable. Havia sortit 

a fer-li front, ella sobre el pont i jo a una banda: " Mira a quien tenemos aquí, Babe 

el valiente! Crees que tú solo vas a poder vencer a la nación futura que somos, eh, 

imberbe? "No sabes que un hombre solo no puede gobernar mas que un desierto?" 

ja, ja, ja, ja, ja, ja aaagh!". "Pocavergonya fatxendosa!- la vaig replicar- no t'has mort encara, 

oi? l no sabia pas que llegíssiu Sòfocles, colla d'incultes! l a propòsit d'això, t'has oblidat 

d'una cosa !". "Vas a darme clases de 'filo', chaval?", em desafià. "Només es pot fer extensible 

a rates com vosaltres, que desitgeu l'extermini sistemàtic dels qui, siguin fins i tot de 

la mateixa raça que vosaltres, no tenen raó d'acabar així! Si tant us estimeu el "Fuhrer", 

el "Caudillo" i el "Duce", aneu, desenterreu-lo i feu- vos- en collarets com en Shiva!" 

No sé si es va irritar, però el cert és que se'm va atansar. Un altre cop, el cor em 

corria fora del pit 

4 5 
Jocs Florals 1996 



"l dime, pardillo, quién es ese Shiva?", interrogà mentre dos canons m'apuntaven. PROU! 

Seria l'última humiliació que passaria en tota la meva vida ... almenys fins que un altre 
estaqui_rot em fes sotragar la son. Amb una parsimònia en contradicció amb l'estat- de 
part!- en què jo estava, concentrat, vaig carregar el diapasó al màxim de decibelis fins 
que s'acoplà en bandejar-lo 

... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRGH! l vaig tocar la fatal i definitiva campanada: 
DONNNNNNNNGG! Mitja volta i... 

KRRISHH ! BOOOOM ! VROOOOMMM! KA- BAUMM! 

Sí. En Shiva era la divinitat hindú dels morts. L'Apocalisi sonorà abastà el seu punt 
culminant en la brutal explosió de l'helicòpter, que gairebè em vaig perdre. L'ona expansiva 
m'havia arrossegat a rodolons fins a la Plaça Nova de davant de la Guarderia. Alguns 
arbres i portals foren arrencats violentament del sòl. Definitivament, el malson s'esquerdà, 
reduït a res. Ella, que també havia estat companya meva a l'institut, ironies de la vida, 
qui sap si cremaria al foc etern de sofre que un visionari va predir per a la gran meuca, 
ara fa més de dos mil anys. 
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epíleg 

Malgrat l'estat en què es trobava el barri (el pont se'n ressentí en la seva estructura 
a l'últim), els supervivents eixiren a poc a poc i, recuperada la normalitat, hi van muntar 

xerinola al bell mig durant tota la resta del dia. Celebraren, com en un ritual de nadius 
de tribus de continents llunyans- i encara de Port Aventura-, la capitulació neo-nazi per 
la via ràpida a mans d'un sol noi. 

De tot cor els vaig agrair totes les mostres de consideració, olès, cops a l'esquena, 
passejades a coll- i-bè, volees amb manta i fins i tot uns quants glops de vi demanats 

a crits unànims. 

Ja entrat el capvespre, no obstant, l'etern crepuscle taronja em retornà un sentiment 
vague, em dotà d'un impuls tan incontrolable com les llàgrimes per tot plegat. En primer 
lloc, avui era l'heroi " nacional", un home " fet i dret", però què fa realment " home" 

l'home ? Es tracta d'un dubte singular, doncs ni els meus veïns (notablement tocats tots 
pel vi !) ni jo mateix ens l'havíem plantejat mai. En segon lloc, ara tenia el meu cor on 
els meus hi residissin. Tenia la certesa que també havien fugit. 

Dit i fet, ja per la Via del Polígon Industrial, sobre les pròpies petjades desesperades, 
l'esperança les esclafaria de bell nou cap a l'estació de Sant Miquel i marxar de "Caballo 
Ville" en runes en direcció a Terrassa, o com es digués. Abans passaria pels vestigis de 
l'Església. Buscant, qui sap un desig de veure- la en la seva esplendor rude, hi trobaria 
el saxófon del meu últim mestre, intacte de miracle. Qui sap si ell també havia marxat? 

Només existia una manera de saber-ho: tocar el dos de seguida en companyia del 
meu instrument. 
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Ma. Eugènia Coca i Prat 

Hi havia una vegada un poble anomenat Viladecavalls. 

Viladecavalls tenia una església amb un campanar i en el campanar, un rellotge que 

tocava els quarts i les hores. 

De dalt del campanar estant, el rellotge mirava la vida del poble l'acompanyava: 

els quarts amb un "ding-dong", 

a les hores amb un "nang! . 

Un dia el vell rellotge del campanar es va avariar. Tot i que les busques seguien marcant, 

les campanes ja no van tocar més quarts ni hores. 

La mecànica del rellotge havia quedat antiga i ja no es trobaven peces per a reparar

ia. 

Durant uns anys al rellotge, que havia emmudit, s'incorporà el so d'unes falses campanes. 

Un d'aquells anys s'escaigué una diada important per Viladecavalls. Feia nou segles 

que s'havia construït, on hi havia l'antic poble, una església. Per a celebrar-ho s'organitzà 

una col·lecta amb el tema: 

"TORNEM A FER SONAR LES NOSTRES CAMPANES" 

Amb els diners recollits, les velles peces del rellotge es canviaren per un sistema 

modern i les campanes van recuperar la seva pròpia veu: 

"ding-dong", els quarts, 

"nang", a les hores. 
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El cas és que, talment com per art de màgia, la campana que tocava les 

hores es va posar a llançar, cada hora, tants confits com tocs feia: 

Nang! 

A la una, la campana llançava un sol confit. 

Nang, nang! 

A les dues, dos confits. 

Nang, nang, nang! 

A les tres, tres confits ... 

I el mateix passava a totes les hores, fins que arribaven a les dotze, l'hora en què 

la campana deixava caure més confits. 

Cada vegada que el rellotge del campanar havia de tocar hores, els nens de Viladecavalls 

feien cap a la plaça de l'església per tal d'arreplegar algun confit. 

A la nit, quan el poble reposava, el rellotge seguia amb la seva feina de 

tocar hores. l cada matí la plaça es despertava plena de confits de tots colors! 

Eren els confits de totes les hores de la nit, que encara tenien gust de somni... 

I el qui no ho vulgui creure 

que ho vagi a veure. 

Que tot això és tan veritat 

com que el conte s'ha acabat. 
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Jonatan Sanchez Saéz 

Una boirina l'ambient que davant meu s'obre. Per què avui? Per què et presentes tú, 

món dels meus somnis, avui que no tinc gens de força per poder veure't i admirar-te? 

Només podré veure el cel gris, un cel encapotat per incòmodes presagis no onírics, un 

cel que no et pertany a tú, món perfecte de la meva vida. 

Avui el destí s'havia comportat com el major dels dèspotes, m'havia traït, fins ara la 

meva vida la creia vetllada per bondadosos Déus, una vida amb moltes espines, però, 

que també tenia roses que ara les creia marcides, sense cap atractiu, mai ho havien tingut 

cec no ho vaig veure. 

Totes les meves idees preconcebudes, idees que creia reals, ja no ho eren tals. Els ulls 

se m'havien obert, i amb això, em va arribar la fi de la innocència. Només em quedes 

tú, món pudibund vigia de l'únic tresor del que jo era, pura il·lusió i esperança, un tresor 

ara perdut que havia de trobar, si volia trobar-me com l'home que devia ser, sorgir de 

les cendres amb el tresor cenyit en el meu esperit i caminar com un veritable 

ésser complert. 

Obre els ulls, obre els ulls, em murmurava una agradable veu de melodiós timbre. 

Era Brina, la meva musa particular. En els meus somnis sempre era la més lleial de les 

guardes. Aquest cop no. 

Començo a obrir els ulls. 

Roig cel de purpuris avatars d'encarnada au escarlata del paradís, d'eteris vapors oliosos 

de llibertat. Daurat disc que en davallada t'amagues del món; segueixo el teu rastre. 

Poderoses gegantes, moles de Gaia, viure en imperància; us veig. 
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Acosta'm, acosta'm. 

En la vostra galtera milers de soldats, vells guardians dels vostres dominis esperen 

verdosqs el vostre despertar. 

Fes-me baixar, fes-me baixar. 

Embrollats creuaments de vostres branques em reben. Obscura rebuda la vostra, 

engendres de la mare terra i lacais d'aquelles deïtats que regenten vostres altures. 

Ja és hora de que comenci la meva recerca, però, què devia trobar? 

- Trobar l'estel - Algú em va dir en to greu, un to ressonant, potent però a la vegada 

ple de sabiduria i serenitat. 

- Qui hi ha? - Vaig inquirir suaument, amb una veu apagada, ofegada per 

la immensitat del bosc. 

- Soooooc ]00000000, lboor, lbooor ... - Em va contestar la veu, ara amb un estrany 

accent que fins ara no havia escoltat - Mira'm, aaa laa teva dretaa jove humà, a la teva 

dreta. 

Vaig girar el cap noranta graus d'una forma brusca i vaig quedar glaçat per l'estupor, 

allà, a pocs centímetres de mi, s'alçava un grandiós arbre amb sengles ulls, un ulls grans, 

enormes, però intensament plens d'agradar, de confiança. Em mirava amb una expressió 

de buidor espiritual. 

- Noieet, laa respoosta al teu problema és l'Estel D'Iris, ell és el teu estel perdut. Troba'l 

... -Em va dir aquell ésser meravellós, que per moments em semblava més magnànim. 

- Però, Qui ets? Com puc creure-t si no et coneixo ni sé qui ets? 

- Vaig dir desconcertat. 

- Sóc el més vell de tots els meus germans, vaig néixer en els temps d'Elles, quan 

Elles caaaminavan per aquests indrets. Sóc . el guardià del bosc. A més, a tú et coneixo 

i creu-me, has cercar l'Estel D'Iris. 
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- On puc trobar aquesta joia? - Vaig preguntar ja més animat. 

- On la Lluna coroni el cap del Gegant encimbella'l seguit el curs dels seus gemecs. 

En la obscuritat trobaràs la Llum, segueix-la; veuràs un meravellós arbust, una Englatina 

com cap altre, grandiosa, allà sabràs ón es troba L'Estel D'Iris. 

La seva continença m'havia hipnotizat. Vaig estar assegut davant d'aquell ostentós ésser 

llarg temps. El mirava, el mirava, i més tard el vaig poder veure. 

Fou aleshores quan yaig començar a divagar. Aquesta era la meva primera sortida 

en un lloc tan septentrional, normalment no hauria gosat endinsar-me tant, abans, una 

esgarrifança em recorria pel cos davant d'aquesta idea, però les noves circumstàncies em 

van inquirir a fer-ho, i vet t'ho aquí, ara em trobava en un bosc d'embrollats i llunyans 

secrets. Em vaig aixecar i vaig donar un cop d'ull al voltant meu. Els arbres ho ocupaven 

tot. Arbres i més arbres per tot arreu. Com sortiria d'aquí? A on anar? 

Vaig caminar una estona en aquest estrany bosc. Els sorolls ho inundaven tot, uns 

sorolls estranys però que em cautibaven, d'un encís d'agradar meravellosa. 

Aquest caminar em reconfortava, i ho vaig seguir fent fins que vaig trobar un corriol. 

Aquest em va portar fins a un petit riu assossegat, amansit com per una força invisible, 

una força enorme i poderosa que suaument amansia les aigües. Seguint el curs del riu 

em vaig trobar en un estrany paratge. Ara ja no hi havia arbres, ni tampoc cautivadors 

sorolls; la veritat és que no hi havia res, res de res; era un paratge desolador, un ermós 

de grisenques tonalitats. 

Què podia fer? 

Nomès em quedava o retrocedir cap el bosc o intentar creuar aquest paratge. Vaig 

decidir que hauria de continuar, hauria de trobar l'Estel, era l'únic que em quedava d'ilusió 

en el meu cor. 

Estava començant a envesprir. El cel per moments s'enfosquia. Però vaig decidir no 

descansar aquesta nit, seguiria caminant fins a l'esgotament, hauria d'aconseguir. 
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Un món negre d'obscures vestimentes, envellutada nit de doble fil de fina espasa, 

estranys sortilegis de perspicaç òliba; és aquesta la estança que ara trepitjo, terra de 

malsons, on m'ha tocat viatjar. El caminar és visió decrèpita, un lloc on només venen 

cors desvalguts, com el meu, i desvalguts sense cor. 

No es veia res, caminar i més caminar, però el paisatge era el mateix, el no-res ho 

inundava tot. Hi ha boirina? Què em passa? Em sento el cap embotat, ahhh!!!, no puc 

més, no resisteixo ... 

Feble colpejar atronador. Orfeó de sorolls innànims orfes de cap significació. 

La llum son immenses agulles que m'esporguen de la meva somnolència. On estic. 

És un carro, i un home!.. És un home poc fornit i rabassut, d'afable parla de xacal; m'està 

parlant, però no el puc sentir, ara sí!!, és de veu grossa i d'ulls grisos. En l'espessetat 

dels seus cabells llargs i blancs, plantats sobre un front escàs i sempre vermellós, en la 

forma estranya del cap i la forma esquifida de la cara, com en la petitesa dels seus 

monyons i dels seus peus esquerps, hi havia quelcom de gos del desert, que m'inspirava 

certa desconfiança i de sortir esporuguit. 

- Què noiet, Ja estàs despert? Jiijiiji... -Em va dir aquell home. 

- Siii ... - Vaig dir amb veu apagada i fora de to. 

- Has tingut sort, xicot; ahir anava camí a Baharna i et vaig veure estirat a terra 

inconscient. Estic content... JiJiJi, de veure't sa. - Amb un to irònic i sarcàstic. 

- Gràcies ... senyor. - Vaig dir. 

Però què em pasava?, per què no donava respostes amb més contundencia? 

El camí va transcórrer en el més absolut silenci. El paisatge no havia variat molt de la 

nit anterior. Pedres i més pedres, tot cobert per un cel gris i sense matisos, un cel 

monòton i aburrit. 
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Al migdia ens vam creuar amb una caravana. Em va sobtar molt aquesta trobada. 

El meu company de viatge va estar parlant amb el cap de la caravana. Van estar mirant

me i fent signes rient de no sé què. És aleshores quan em vaig adonar d'un grup d'homes 

i nois que es trobaven encadenats a la caravana. Estaven com cansats, els seus ulls estaven 

envermellits i tots els seus cossos es trobaven banyats per una enganxifosa suor. Em 

vaig acostar a ells. Eren molt oberts i em van parlar. Eren esclaus i venien de Baharna 

on havien sigut venuts al mercader. Em van preguntar · on anava i els vaig explicar la 

meva història i el que devia cercar. Al escoltar el lloc on es suposa que devia ser l'Estel 

és van quedar parats. Els vaig preguntar i em van dir que era una descripció exacte del 

mont Galiartho al Bosc dels Purpuris. Els vaig donar les gràcies i em vaig acomiadar 

d'ells. Quan vam prosseguir el camí a Baharna vaig dir al comerciant la meva 

decisió de dirigir-me al mont Galiartho i que si no li feia res que em deixés en la cru'1lla 

cap el Bosc dels Purpurris. Em va mirar amb una estranya expressió a la cara, i va somriure 

tot dient-me que si no ho faria. Però aquesta afirmació amb rial la misteriosa i fins i 

tot semblava que ho feia amb un to irònic. Ho vaig deixar i em vaig posar a dormir 

una estona ja que s'havia fet de nit. 

Era de dia, el raigs de llum queien en cascada sobre els meus ulls. Una agradable olor 

d'espígol m'arribava suaument. Ahhh!!! què passa? No em puc moure. Obro els ulls i 

em trobo que estic lligat. Maleït neci, m'ha lligat mentres dormia, però que vol de mi. 

- JiJiji..., despert ja jovenet? - Em va dir amb aquesta veu odiosa d'orquestrina. 

- Deixa'm lliure, no t'he fet res, què vols de mi? -Vaig dir grutant i exasperant. 

- Tranquil noiet, ara ets meu, et vendré com esclau a Baharna. 

- No t'ho deixaran fer, els diré el que has fet amb mi, maleït!!. 

- Es nota que no has estat a Baharna, pobret ja t'adonaràs quan arribis. 

5 4 
J o e s f l o r a l s l 9 9 6 



Desprès d'això no vam dir res més. El paisatge havia canviat. Ara em trobava en un 

bosc d'agradables tonalitats. Tot era verd i a més es deixava sentir el cantar dels ocells 

els sqrolls de la natura. 

Tenia el cos encarcarat de no moure'l. Havia d'escapar, però ... Com? 

La resposta va venir ràpidament. Ens vam aturar en una clariana. Em va deslligar les 

cames per que em mogués una mica i poder menjar. Ara era la meva. Ell estava d'esquena, 

em vaig acostar, vaig agafar una branca i li vaig donar un cop sec a la nuca. Ràpidament 

em vaig deslligar i el vaig lligar. Tot seguit vaig sortir corrent. 

Era de nit i vaig estar corrent molta estona. Exhaust pel cansanci en vaig parar i vaig 

decidir dormir. 

Al dia següent vaig continuar el meu camí. Vaig tardar uns quants dies a arribar al 

bosc dels Purpuris. Era un bosc de ressons · de Gaia, Gaia era allà El sol, en cascada, 

banyava l'atapeït verd del pi, i lluïa els seus majors colors en ell. Els percebo; noto la 

força dels elements; Foc flamejant de rugir fred; Aigua, amb el seu dolç cantar digne 

d'un rossinyol, lleuger i cristal·lí; Terra, terra i mare, mare de fruits, terra de peus, peus 

lleugers de mimos agombolar d'herba; Aire, aire espès d'afable alè. Abans creia que l'home 

era fràgil i com el vent del Nord és capaç de tornar-lo cendres, cendres i més cendres, 

cendres al vent, cavalquen cap a !'immensitat de l'oceà que és nostra llòbrega vida. Ara 

veig que no són unes cendres vulgars, són cendres poderoses, cendres ardents, cendres 

d'home, home de pell tosca, home de dolça aletejar de ganso en vol a la primavera. Un 

pobre ganso, ganso cec, de cegues acaballes i de bells pensaments, pensaments purs, 

pensaments de vibrant aigua cristal·lina. Això desterrava el meu amarg sentiment i m'evoca 

el voler sentir la cisador al- vent, producte de la força de les fletxes, ensumo l'aroma 

que destil·la la nit quan uns peus descalços tronen en so del tambor, al voltant d'una 

fogaina i amb el suau ulular del sense descans ocell nocturn. 
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Desprès de contemplar i passar aquest meravellós bosc, em vaig trobar al davant del 

Galiartho. Era una visió imponent i fastuosa. 

Em .vaig enrecordar del que em va dir l'arbre. Era una vista preciosa. Una lluna de 

delicats traços, i de finíssims i molt acurats colors coronava el mort. 

Vaig començar a encimbellar el mont. Era un camí espoliat de qualsevol mostra de 

no opulència. Vaig estar molts cops a punt de desistir de la meva empresa, però vaig 

vèncer a tal oprobi i vaig continuar, ho devia aconseguir per mi, per ella, i pel món; 

devia demostrar al món que encara es podien acomplir les il·lusions. Estava seguint una 

aventura d'oneroses quanties en esforços però valia la pena. 

Uns sorolls es van començar a sentir com ja em van predir. Seguint aquests gemecs 

em van portar a l'entrada d'una cova. A !'entrar una agradar em va assaltar. L'estança 

es va il·luminar amb una estranya llum. Un soroll m'amartellava el cap. Aleshores de tots 

llocs en sortiren petits homenots; eren follets, follets que m'incitaven a quedar-me amb 

imatges anacreòntiques, de totes menes de plaers terrenals. Em vindra en aquell moment 

els records d'un món que no era aquest, records d'una que en el seu moment m'endolçar 

la vida. Vaig vèncer i vaig començar a córrer cap a una llum més pura. I allà hi era, 

un arbre dorat com qualsevol altre, d'unes flors de bellesa incomparable, una atracció 

cap a elles em va venir de sobte. Vaig saltar al damunt d'una d'elles ... 

R..... . Q ' ) o ) 1111,mnnggg, ue.... n soc. 

Em trobava a la meva habitació de casa meva, a Viladecavalls. Vaig mirar el rellotge, 

dintre de poc havia d'anar al col·legi, el Roc Blanc. Havia sigut un somni? No podia 

ser. Vaig pensar, i vaig recordar el que va passar amb l'Elisenda. Com m'havia rebutjat 

de la pitjor forma desprès de que li donés el meu cor, i com em va menysprear davant 

de tothom. Però ... Com era que ara no sentia res? 
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Una alegria m'embrigava, sentia una força i una energia sense límits dintre meu. L'Elisenda 

no valia la pena, jo era gran, era un ésser humà; ara ja ho entenia, havia trobat l'Estel 

perdut,. l'autoestima, el valor, la força vital, ara tornava a ser un veritable Déu. 

A la tauleta, en un racó, es podia veure una olorosa flor de tall dorat. Era una flor 

d'Englantina. 
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Marian Trechs i Boada 
82 an ·ys 

Si li haguéssim preguntat perquè aquell matí abans de posar-se a la feina havia actuat 

d'aquella determinada manera, no ho hauria pas sabut dir. l havia estat ben bé cosa 

insòlita el seu procedir. Perquè ell, el Martí Grau sempre havia estat home reposat, 

treballador, tranquil i home de pau, incapaç de ficar-se allà on no el demanaven. Per què 

doncs aquell matí havia decidit aparcar en un racó del seu subconscient la seva prudència 

embarcant-se en una aventura que li podia sortir ben cara? 

El Martí Grau era el ferrer del poble. El seu pare i el seu avi s'havien passat la vida 

ferrant mules i cavalls que, a Sorbet, es pot dir que n'hi havia un a cada casa. Ara, les 

grans industries veïnes havien anat absorbint les joves promocions que trobaven més 

remunerat i menys fatigós el seu treball. La pagesia anava a la baixa i al Martí se li 

complicava la cosa quan havia de ferrar un cavall. En realitat es dedicava més que res 

a fer portes de ferro, finestres i baranes per la gran quantitat d'edificis que anaven fent 

créixer la vila per tots quatre costats. 

Tenia el taller a la mateixa carretera que travessava la vila, ben a la vora de la plaça 

Major on els dies de festa ja es feia present una bona colla de jovent que volia donar 

aires de ciutat a un poble que havia estat desert tota la setmana. 

Aquell matí, que era dimecres i 8 d'abril, ja ben equipat per la feina, anava a iniciar 

el seu treball quan, com molt sovint, anà a donar una llambregada al garatge de 

l'altra banda de la carretera. Era el veí amb qui tenia més relació i sempre que la feina 

ho permetia hi anava a fer una bona xerrada. Sovint les portes del taller mecànic estaven 

obertes de bat a bat a aquella hora matinera i quan romanien tancades encara, volia dir 

que algun treball urgent els havia tingut enfeinats tota la nit. 
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Aquell dimecres les portes només estaven ajustades. El Martí s'hi apropà i les entreobrí. 

Una tènue claror il·luminà el reduït local. Els cotxes desmanegats, tripes enlaire prenien 

un cair~ feréstec, i sobre el banc de treball del fons, el plafó amb les eines ben col·locades 

apareixia com un quadre surrealista. 

-Ton, Ton,! va cridar sense esforçar-s'hi gaire. 

Encara va insistir, però el Ton no era enlloc. Va pensar que potser havia sortit un 

moment. Ja estava ran del portal per tornar a sortir quan va donar al local una darrera 

ullada. Sense cap convicció mirà l'interior de la fossa des d'on els mecànics reparaven 

els baixos dels cotxes avariats. Un forat fosc per la seva situació i encara ennegrit per 

les grasses i olis de l'ofici. Li semblà ... Sí, realment, al fons del clot hi havia una massa 

estranya, que entre la penombra anava prent la forma d'un cos humà. Hi baixà d'un salt. 

Era el Ton i estava mort. 

Un profund esvoranc a la part posterior del crani deixava ben clar que havia estat 

atacat per l'espatlla i ferit de mort amb una eina contundent. Ja no amb tanta agilitat 

el Martí sortí de la fossa i veié el rastre per on la víctima havia estat arrossegada i el 

lloc on havia estat atacat. 

El cap li donava voltes. El Ton era un bon amic dels que s'hi pot comptar. La noblesa 

de la víctima agrandia la maldat del criminal. El crim s'havia d'aclarir i ell podia fer-hi 

alguna cosa. Com un llamp va passar pel seu magí aquella decisió que tan poc conseqüent 

era amb el seu caràcter. 

Entraria com si res al seu obrador a l'altra banda de la carretera. La seva fornal seria 

un bon espill. 

I, qui sap .. .! 

* * * 
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Mitja hora després va veure com el Miquel, el primer oficial entrava al taller i darrera 

seu, el Joan amb el bon paquet de l'esmorzar. EI Martí els va plànyer de tot cor, però 

decidit· a no donar, de moment un pas per ajudar-los. 

Un quart després arribava el primer cotxe i al cap de poc ja es notaven al carrer 

els primers símptomes d'anormalitat. De mica en mica el grup de vianants encuriosits 

anà augmentant i fou quan entre la gentada hi descobrí la presència de la Rosa Navarro 

que el Martí decidí sortir si no del seu amagatall, sí del seu voluntari capteniment. 

S'hi apropà sense compliments. L'abraçada que li donà era més eloqüent que totes 

les paraules que li pogués dir. Tots dos junts entraren al taller. El cadàver ja havia estat 

tret del seu forat, el forense efectuat les primeres diligències i la policia omplert una 

bona colla de papers. En un racó el Jutge aconhortava els familiars de la víctima i el 

comissari interrogava amistosament els tres operaris. 

El Martí va fer la presentació: 

- Soc Martí Grau, senyor comissari, el ferrer d'aquí davant mateix i bon amic de la 

víctima. La senyoreta Rosa Navarro, també bona amiga del Ton i que anava en camí de 

ser-ho encara més. Disposi. 

- Gràcies. Comissari Ferrandis. Perdoni. 

S'endugué la noia apart i tingueren una llarga conversa. La reprengueren altra vegada 

davant el Martí i conveniren que el mòbil del crim no podia pas haver estat el robatori 

perquè no havia estat regirat el seu despatx, ni tampoc cap motiu polític ni social. 

A la Rosa li va semblar que s'havia oblidat alguna cosa: 

- Perdoni, senyor comissari. Li he dit que estava a punt de casar-me amb el Ton, però 

no li he aclarit que soc casada i estic en tràmits de divorci. És com si no tingués marit. 

El comissari esbossà un somriure tot prenent-ne nota i es dirigí al Martí: 

-I vostè, em pot dir alguna cosa? 
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-El Ton era un home bo, va respondre amatent. Francament no veig qui el pogués 

tenir per enemic. De totes maneres m'esforçaré en rumiar si se m'acut alguna cosa. El 

tindré .al corrent. 

Ferrandis donà unes darreres instruccions als seus subordinats i sortí del taller sense 

acomiadar-se de ningú, decidit a posar en marxa des del despatx que li havien preparat 

a l'Ajuntament, tots els ressorts de la investigació. 

El Martí sortí també, però a !'anar-se'n donà dissimuladament al Miquel un tros de 

cartró acolorit, de no més d'un pam quadrat, que havia recollit en un racó. 

* * * 
El comissari va voler esbrinar a fons tot el que concernia a Juli Casafont. Va descobrir 

que era fill del poble veí, riberenc i industrial, i que era un "noi de casa bona", que 

envanit i més dominat pel vici que per les ganes de treballar, havia volgut ficar el nas 

en la indústria tèxtil del seu pare. La seva gestió fou un desastre. Foragitat del negoci 

familiar es convertí en un vaixell a la deriva, dominat per tots els vicis i apartat també 

de les parets que el veieren néixer, sobrevivia a base d'estafes i promeses incomplides. 

En uns dies de relativa calma, conegué la Rosa Navarro, bonica i ben plantada, que a 

ell, esbelt i ben plantat, no li costà gens de fer-se-la seva. Es casaren sense gaire enrenou 

i durant un temps el sou d'ella atemperava les mancances del qui hauria d'haver estat 

el cap de casa. De mal en pitjor, cresqueren els vicis, el joc en primer terme, i la vida 

familiar es féu impossible. 

Per si es tractés d'una venjança personal, Ferrandis va investigar a fons tots els seus 

moviments del dia del crim. La seva declaració fou molt llarga, molt insistent i molt 

esgotadora. Llevat d'algunes petites contradiccions al comissari Ferrandis li va semblar 

que no es podia avançar gaire per aquest camí. 

* * * 
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L'altre vessant, i potser més prometedora, era la relació que la víctima hagués pogut 

tenir amb la colla del Buades, un xicot espigat i tabalot, a qui s'atribuïen totes les 

gamberrades i malifetes que es produïen en el poble. No es podien aclarir els seus mitjans 

de vida i s'havia sabut que un vespre havia fet una quasi misteriosa visita al garatge del 

Ton: 

Els seus companys de colla el tenien per un home dur, valent i agosarat, però el 

comissari Ferrandis, després de moltes entrevistes, moltes investigacions i molts confronta ments, 

només trobà d'aprofitable la declaració de Sergi, el mig oficial del taller que havia tingut 

certes relacions esporàdiques amb la colla del Buades. 

El Sergi, ben aclaparat per haver fet d'involuntari intermediari de l'entrevista va confessar 

que el mateix Ton li va aclarar tot alarmat, la gosadia del malfactor. Sembla que aquest, 

minúscul traficant en drogues li va proposar ampliar el negoci fent arribar sota camuflatge, 

una més important partida destinada al nostre taller. El Ton esverat s'hi va negar en rodó 

i el va treure a empentes. L'altre, esporuguit i barbotejant d'ira li va etzibar des del portal: 

"l ara, muts i a la gàbia. Tinc medis per fer-te callar". 

* * * 
Per la seva banda, el Martí no havia estat parat. Sense aparentar cap afany de detectiu 

afeccionat, havia cercat la col·laboració del Miquel que ja havia fet una inspecció a 

fons de tots els racons de la casa i recollit tot el que d'aprop o de lluny els podia 

aportar alguna pista. L'arma homicida, una clau anglesa de regulars dimensions ja havia 

estat trobada de seguida pels agents. Cap empremta digital. 

Sabia tot el que les autoritats havien descobert, però cap de les pistes explorades 

el donava per satisfet. La vida sentimental del Ton amb un rival no desitjat i el seu tracte 

esporàdic amb gent al marge de la llei, no li semblaven motius prou greus per desembocar 

en un assassinat. 
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No obstant feia dies que durava la broma i el comissari Ferrandis no s'havia atrevit 

a fer cap detenció. Els tenia a tots ben controlats però fora de la gàbia. 

* * * 
Martí Grau, el ferrer del poble, era un home popular, conegut i amic de tothom, 

disposat a ajudar a qui ho necessités i a col·laborar en totes les iniciatives culturals o 

esportives que donaven vida a Sorbet. Fins el comissari Ferrandis, nou vingut a la vila, 

tenia del Martí una immillorable referència. Quan aquella tarda el veié a l'avantsala del 

seu despatx, tingué la impressió de que no hi anava per fer-li perdre el temps. 

- No sé si em recorda, Martí Grau, per servir-lo. 

- El recordo perfectament, entri. 

Pel seu gest en allargar-li la mà el Martí sospità que havia fet més que recordar-lo. 

S'assegué davant seu i es treié un plec de diaris de la butxaca. El comissari l'ajudà a 

iniciar la conversa. 

- Suposo que ve per donar-me compte de les seves recerques. Sé que s'ha mogut i 

no em sap greu. Parli i no li retrauré pas aquella humorada dels que diuen que "no 

s'ha escrit cap novel·la de barbers que no saben tallar cabells i son milers les que s'han 

escrit sobre policies que no saben la seva feina ... ". Parli sense por; l'escolto. 

El somriure del comissari va dissipar tots els seus recels. 

- Gràcies. Ara sí que no em paro. Tinc la impressió de que les pistes que més o menys 

es barregen per aquí no ens obren cap camí. Pel que he pogut esbrinar, els dos mòbils 

-que són ben bé de novel·la- sexe i droga, s'esfumem contra les sòlides coartades dels 

presumptes autors. No pretenc que em digui rés del que puguin haver investigat. Però 

sí que li haig de dir que jo he pensat una altra cosa. 

Ja no es sentia ridícul. Va estendre sobre la taula els diaris que tenia a la mà i prosseguí: 
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- He relacionat el crim amb un altre fet no tan greu i del que s'ha parlat molt menys. 

Ja sé que vostè en té molta més informació que la meva. Em refereixo al robatori a la 

Sucursal Urbana del Banc Comarcal a la ciutat d'Arraona. El robatori va ser el dimarts 

dia 7 d'abril i sembla que ara ja està ben aclarit. S'ha trobat el cotxe amb el botí i apressat 

un dels autors. Tinc una sospita, que deixo a la seva mà aclarir-la. Ja sap on s'ha descobert 

el cotxe i a mi em sembla molt possible que passés per aquí. En poques paraules, 

tinc la impressió que el cotxe va passar per aquí i els seus conductors s'acostaren al 

garatge. 

El comissari semblà interessat. 

- En té proves? 

- No, per ara, però em sembla que a vostè li serà ben fàcil obtenir-les. Vol fer una 

comprovació prèvia? Pregunti per l'estat d'ús de la corretja del ventilador del cotxe dels 

lladres. 

El comissari marcà un número i formulà la pregunta al seu col·lega de la ciutat. La 

contesta tardà ben poc. Ferrandis l'acollí somrient. 

-Li han dit? 

-"Flamant..." Ara, expliqui's. 

L'explicació va ser curta, però la conversa s'allargà amb altres trucades i consultes. 

A iniciativa del Martí fou requerida la presència del Miquel que hi acudí amb un gros 

sobre sota el braç del que en tragué un talonari de pòlisses i un rebregat tros de cartró 

imprès amb colors llampants. Era indubtablement l'envoltori de la corretja 

Era ja ben entrat el vespre quan el Martí Grau s'acomiadava del Comissari. 

* * * 
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L'endemà passat, "La Veu del Vallès" apareixia amb titulars de luxe. En el text, exhaustiva 

informació: 

"Ahir, després de dies de pacient investigació va quedar totalment aclarit el crim de 

Sorbet que va ser una derivació del robatori d'Arraona. Sembla que la sospita que els 

dos fets poguessin estar relacionats feia dies que orientava les investigacions que han 

tingut plena confirmació. 

"Tal com ja n'havíem donat puntual notícia, el robatori a la Sucursal del "Banc Comarcal" 

reventant la caixa forta el passat dia 7 estava completament aclarit, apressat el cotxe 

amb el botí i detingut un dels autors de l'assalt. L'altre havia lograt fer-se escàpols i la 

policia seguia d'aprop les seves petjades. 

"Els lladres emprengueren la fugida passant per la carretera de Sorbet, comptant que 

l'entrellat d'aquelles comunicacions ajudaria a despistar els possibles perseguidors. Ja està 

ben aclarit que una avaria fortuita al passar pel poble va pa.rar el cotxe en sec. No 

tingueren manera de posar-lo en marxa. No era res greu però era precís canviar la 

corretja del ventilador. Abandonar el cotxe i fugir, els hauria delatat i era impensable 

escapar-se amb el producte del robatori a l'esquena. Eren poc més de les onze de la 

nit. Casualment allí a la vora per l'escletja mig oberta d'un local descobriren un taller 

mecànic. Era el Ton Vidal que s'havia retrassat per una feina urgent i requeriren el seu 

ajut procurant dissimular la seva pressa. El mecànic cercà una corretja nova, la tragué 

del seu envoltori de cartró i amb les eines més indispensables acudí al cotxe avariat. 

Tot plegat no ii devia fer massa gràcia. Els clients s'havien posat neguitosos per moments 

i més quan el Vidal tantejà el contingut de les dues saques amagades sota els seients. 

L'apartaren barroerament i ja reparada l'avaria l'empenyeren cap al taller. Ja dins, el Vidal 

6 5 
J o e s F l o r a l s l 9 9 6 



va fer acció d'anar a calcular l'import de la feina, quan en realitat ho va aprofitar per 

anotar la matrícula. No li donaren temps. Aterrat i enfollit el que devia ser capitost dels 

malfac~ors, li prodigà dos terribles cops al cap amb la primera eina que li vingué a la 

mà. El cotxe aparegué amb una corretja nova que corresponia a l'envoltori de cartró 

trobat, i els números esbossats pel Sr. Vidal s'identificaven amb els de la matrícula del 

cotxe. 

"El primer detingut ho va reconèixer tot tal com hem dit per més que culpà de 

l'homicidi al seu company que a hores d'ara també ha estat apressat..." 

L'Antònia, la dona del Martí, ho acabava de llegir: 

- Aquests sí que en saben! No se'ls escapa res. 

En aquell moment el menut de la colla irrompia al menjador: 

-Mare, oi que no és veritat el que diu el pare, que hi ha barbers que no saben tallar 

cabells? 
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POESIA 

Anna Venciana Gutiérrez 

NEU 

Quan vegis les teulades blanques 

no et preguntis què ha passat, 

ha sigut l'hivern, 

que amb el fred, la neu ha portat. 

Farem un ninot ben gran 

amb una pastanaga al nas, 

botons als ulls. 

Tot ben disfressat!! 

Ens caldrà abrigar-nos 

perquè sinó passarem fred 

amb tota la neu que caurà. 

Pujarem amb trineu al cim 

i el baixarem corrents 

ben alegres i contents. 
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VENT 

Quan treus el nas al carrer 

i et volen els cabells 

no et tu, és el vent 

que bufa des de ponent. 

Hauràs d'anar en compte 

de que no et voli el barret, 

que no se t'aixequin les faldilles 

que no et pelis de fred. 

Entremig de les fulles dels arbres 

sentiràs la remor del gregal 

que viatge amunt i avall. 

l la tramuntana seca i ràpida 

et vindrà a visitar 

quan a l'estiu surtis a passejar. 
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PLUJA 

Si surts al carrer 

et trobes mullat 

és la pluja 

que t'ha enganxat. 

Sentiràs frescor, 

frescor com il·lusió 

que tens dins del cor 

guardada amb amor. 

Veuràs els animalons 

que corren pels racons 

amagant-se dels llamps i els trons. 

Quan la pluja se'n vagi 

sortirà l'arc de Sant Martí 

que ve per veure el sol sortir. 
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SOL 

Quan treus el cap per la finestra 

i trobes escalfor 

és el sol que ja arriba 

després de la fredor. 

També surten les flors, 

flors radiants com el sol. 

N'hi ha de blanques i grogues, 

n'hi ha de mil colors. 

El sol m'acarona la pell 

tan a l'estiu com a l'hivern 

amb els seus rajos calents. 

M'agrada sentir la seva escalfor. 

M'agrada veure el seu color 

quan surt i quan es pon. 
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Oriol Farré Vila 

7 l 

Tu no m'estimes, 

però véns amb mi. 

Ara no et veig riure, 

sé que no ets feliç. 

No et vull retenir al meu costat, 

segueix el teu camí amb llibertat. 

Junts hem viscut, 

un tros de cel. 

Compartint carícies 

petons de mel. 

L'un a l'altre ens hem dit, 

que la vida prèn sentit, 

quan l'amor és compartit. 

Ara, els teus ulls plens de buidor, 

cada cop que em miren, 

em fan por. 

Ha estat un temps meravellós, 

al teu costat, he après molt. 

Sols dir-te que t'estimo, 

guarda per a mi un racó del teu cor. 
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Jordi Hatero Pleguezuelos 

LA TELE-BÚSTIA PLENA-

CITA A CEGUES 

CODI 

CINC, SET, ZERO i ... Ah! 

La bústia tinc plena, el seu 

nom és ................................. -ja! Bella 

operadora, posi'm amb ell. -CLIC

Ai, quins nervis 

quan sento aquella veu! 

"Porto vint-i-cinc anys, 

Ara em trobo a Manresa, 

Robust i fort, gens estrany, 

La meva vida és tota bellesa 

Amb tu m'agradaria quedar, 

Mon amour, i gaudir plegats 

D'UN AMOR D'ALLÒ MÉS APASSIONAT" 
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CARTA l PROMESA 

Dolç desconegut 
rebeu un salut 

amb 30 pessetes, 
de frases festes. 

En la flor de la vida, 
crec saber què vull. 

Es veu d'una hora lluny, 
no et diré cap mentida. 

Amb les faldilles 
hom va maldades, 
mira si m'agraden! 
No em sé avenir. 

l així, marcit, 
tal com em trobo, 
canvio de vorera 
prego a en Valentí. 

Vull amistat 
i les coses bones. 

No importa el signe 
si més les dones. 
Jo correspondré 

amb igual mesura. 
Et prometo ben bé, 

que tindré gran cura 

Au, signo, dato, 
una foto adjunto, 

i una promesa. 
Fins una altra, xato! 
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shhh ... ! 

Dins la meva cambra penso i repenso, 

quin dia pot ser que em vagi molt bé 
per poder-lo conèixer per fi. Començo, 

començo pensant en allò que faré. 

Ja tinc una idea, i no pot falla r. 
Per setmana Santa em podré escapar, 
amb la falsa excusa d'una excursió, 

a la Seu, amb amics; que no diguin no. 

Genial, bestial: si hi ha penitència 

en les jornades Nostre Senyor, 
del desconegut en tindré aviat ciència. 

Això sí que m'omple el cor de passió! 

El dia, divendres, ni que sigui Sant. 

L'hora del tren, també és important. 

Sense dir ni piu, aviat sortiré, 
i a tu, lector, jurar-te faré 

silenci. .. 

7 4 
J o e s F l o r a l s l 9 9 7 



BZZZZ ! 
... 

BZZZZ ! 

/ 

TREN 

BZZZZ ! 

BZZZZ ! 

HE MARXAT DE CASA AMB LA BOSSA A LA MÀ- NO SÉ PAS A MANRESA QUÈ DE Ml SERÀ. l ARA 

CORRO UNA AVENTURA MENTRE AVANÇA EL TREN- MAI TAN LLUNY D'AQUÍ M'HA PORTAT UN BITLLET. 

QUI SAP QUÈ M'ESPERA A L'ALTRE COSTAT- GUARDA'T TOTS ELS NERVIS l DEIXA jA DE SOMIAR! TU 

TRANQUIL, EL SOL T'ACOMPANYARÀ l A LA CARA LA LLUM DURÀS. CONFIA EN LA SORT, LA TENS AMB 

TU, MENTRE EL TREN T'ANIMA AMB EL SEU TXOO-TX-0000. SIGUIS QUI SIGUIS M'ACOSTO CAP A TU ... 

DINS UN TREN QUE TUS AMB EL TEU TXOO-TXOOOO ... TXOO-TXOOOO ... TXOO-TXOO-

TXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO .. ...... ... ... . 
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LES IMPRESSIONS FENT UN COLLAGE 

És ell? Ho és, 
el nom ja m'ho diu, 

el bon dia descriu 
una veu ... "corrent". 

Té els u llassos grans, 
trabilles daurades, 
maragde perlades, 

que la llum fa rebotar. 

Un xal de blau ~ 

el - als rulls duu, 
pantalons en to cru, 

els llavis oberts, 

"On anem?, pregunta, 
té tèbia la mà 

Jo li dic: ".à d.àlt"", 
i amb ella apunta 

EI riu argentat, 

llurs passes 1111111, 

iniciant el trajecte, 
de frescor envoltants. 
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CIUTAT AMUNT 

Tu i jo; ell i jo, 
agafats dè la mà, 

qui diu que semblem 
dos bons germans? 

Junts, a ple sol 
ens veurà tothom; 

quedaran ben muts, 
passaran de tot. 

Pujo a poc a poc 
amb la Santa Companya. 

Per l'ombra freda, 
l'escalfor és plàcida 
- Santa Companya, 

quina ironia! 
Si és tot un Santó 

qui fa la guia! 

Com més s'inclina 
el sinuós carrer, 

amb més goig penso 
que arribarem. 

3 passes, 2 passes. 
l passa i ... cap! 

Davant per davant, 
gegantina s'alça alça. 

Oh, Seu magestuosa, 
de Manresa Senyora, 

qui no diria que n'ets posseïdora! 
Per què, Santa Seu, ens mires airosa? 
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Són 18 els pilars 
que la fe sostenen 

tot fent-la volar, 
els fidels hi entren 

DINS DÉU MATEIX 

Dins Déu mateix, 
avui he penetrat 
i els seus secrets 
m'han meravellat. 

MIRACLES 

Tot i que ets preciosa 
i m'inspires serenor, 

ma vida luxuriosa 
em fa venir gran por. 

En vitralls, esclafats, 
els sants personatges, 
són bonics, de veritat, 
però no hi crec pas, en 

Castigat per lleis humanes, 
les divines em sentencien. 

Per què amb l'infern m'atabales 
si els gais, igualment, 

ESTIMEN?! 

Doncs no t'amoïnis per ara, 
que com el llamp sortiré, 
quan toqui el cara a cara, 

la factura pagaré. 
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EL PÍCNIC, MANRESA l TU 

Un petit esforç per obrir la motxilla 
i aviat veuràs el que dóna de sí, 

fora estovalles, plat, got i forquilla ... 
Obrim la "capseta" i diguem bon apetit. 

"Vet aquí com queda, sobre la gespa el blau" 
"Les va fer la mare; és tota una experta, 

però, per què contemplar-les com dos babaus? 
Té un tros de truita i una cola oberta". 

Allò que diem amb mossecs es trava, 
potser ens trobem embriagats d'emoció 
per la cita. Així doncs, no direm ni fava 

fins que no ens empassem el que duem del tot. 

Després de la truita, un tall de pernil. 
Ell: "Ja saps que avui és Sant Divendres?" 

- Penso que l'amfitrió em fila el fil! -
l jo li dic: "Per fi, infracció el Divendres!" 

l el sol es desfà com el suc de taronja 
que al company li brolla de dins les mans. 
Agafo un tovalló que jeu en l'herba flonja 

i li dono, i l'agafa, llur contacte notant. 

La set fins la font ens ha dut les petjades 
Apreto el botó, i amb el cap ajupit 

Manresa m'empasso dins l'aigua glaçada. 
l ell, crec, hi ha trobat el meu desig. 

( Cara i cara i ulls, i una vibració. 

El temps ha emmudit: m'ha fet un petó.) 
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MMMMMMHHH ... .! 

Hi ha un estret corredor 
que duu a la porta 
del teu llit d'amor, 

en braços m'hi portes. 

M'asseus als genolls, 
i m'omples de petons 

fent-me anar de corcoll. 
"Què et passa als pantalons?" 

"Ho sento, és l'emergència", 
i de pressa s'ho treu tot. 
"Jo no sóc cap urgència, 
te la treure a poc a poc". 

Adéu camises ... samarretes, 
... pantalons i... calçotets. 

Ens ho fem amb tendresa 
i després quedem ... nuets. 

L'or ha cobert el seu pit, 
i daurat té també el pubis. 

Quant en voldria tenir 
fer així un viatge de nuvis! 

Em ve ara nas amunt 
una essència suau i crua, 
d'una pell n'és l perfum; 

ara la xuclo i és nua. 

Cupido, fes-me un favor 
ens vols la porta tancar, 

que ens ha vingut el pudor 
mentre ens volem ... repassar? 

( ... ) 
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UN ALTRE FRUIT SABORÓS: 

EL SOMNI D'UNA NIT DE PRIMAVERA 

Mar i llum ... blanca sorra i la palmera, 
i mil ones regalant-me una remor. 

El ventet va dient que és primavera 
perquè em porta d'una estranya flor l'olor. 

Jo camino, empès per la fresqueta, 
mentre al front m'abrasa el segell del sol. 

De sobte algú m'avança per la dreta: 
és la bestioleta un vermell esquirol. 

Arrenca a córrer, i es fa cosa fada, 
cap a l'arbre que t'he dit ja s'ha enfilat 

i en segons n'ha coronat la capçada. 
Ser com ell, allà dalt, prou bé m'ha temptat. 

i al tronc m'hi agafo decidit a pujar, 
i el bitxo no para de fer brometa. 

De sobte l'arbre es comença a sacsejar 
i en un dir amen ha quedat ben dreta. 

"l ara, què faig", m'adono, amb un rampell... 
però darrera meu sento quelcom nu. 

Toco, noto, em giro ... i em trobo amb Ell, 
que em dóna, com si res, un plàtan madur. 

El pelo amb una infinita paciència: 
perquè això és un somni, el vull fer durar, 

i m'afalaga la seva presència 
mentre el dolç fal·lus m'agrada mossegar. 

l una bombolla surt de la palmera, 
i tots dos cossos tanca, amb blanca llum ... 

Un somni d'una nit de primavera! 
És de dia. Des del llit, em vetlles tu. 

~~ - $qy1Mft• 
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Meritxell Veciana Gutiérrez 

SER 

M'agradaria saber qui sóc. 

A vegades m'agradaria saber perquè sóc, 

on sóc, quan vaig ser, quan seré. 

O, he estat algun cop? 

l es que, si no sóc, 

per què els altres són? 

Potser ells tampoc són, 

potser ningú és. 

No t'agradaria ser? 

Ser per poder sentir. 

Ser per poder estimar. 

Però ... si jo sé que sento 

també sé que estimo, 

llavors ... Sóc! 
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QUI ETS? 

Tu no parles, no t'obres. 

No confies en mi 

que et dono la meva vida 

en un plat d'ivori? 

Digue'm què sents, què penses 

quan els teus ulls 

es queden fixats en mi 

fins que es perden en la llunyania. 

Obre'm el teu món interior, 

que jo vull saber de qui sóc 

i com és qui meu és. 

Escolta'm, mira'm, toca'm. 

Tot ho pots fer però 

com a mínim digue'm ... qui ets? 
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ÉS CERT? 

Tu em dius que m'estimes 

que sola no em deixaràs mai. 

Tu dius que sempre fidel em serà 

i que mai amb una altra marxaràs. 

Ara promets, 

perquè sents intensament. 

l demà? 

Sentiràs igual d'intensament? 

Només digue'm allò 

que serà veritat sempre. 

No només allò que avui és veritat. 

Que jo no vull viure 

amb el neguit que el teu amor canviï. 

Que jo no vull viure enganyada. 
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ESTIMANT 

Tinc els ulls cansats, 

el cap cansat, el cor cansat.. 

Tota jo estic cansada 

d'estimar i no ser estimada. 

l em fan mal els ulls 

de tan fer-los plorar. 

l em fa mal el cor 

de tan fer-lo estimar. 

Per què l'amor m'és tan injust 

que mentre jo l'estimo 

ell em defuig? 

l -quan ell em vulgui jo ja 

no hi seré, perquè l'amor és etern 

però la vida no ho és. 
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EGOÏSME 

Tu et creus únic, sol. 

Tu et sents diferent, únic. 

Únic, sol, diferent, 

diferent i únic.. egoïsta. 

Tu et queixes de mi 

perquè no t'expresso el que sento. 

Tu vols que no t'amagui res, 

vols que sigui transparent com l'aigua. 

Però ara vull parlar amb tu 

i tu no hi ets, no em sents ... 

no em vols escoltar. 

Sempre és tot quan tu vols 

perquè sempre ets tu. 

Un tu egoïsta. 
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CONFUSIÓ 

Que dur és sentir-se incomprès, i no pots parlar, 
i no pots sentir, no pots dormir, morir. .. 

Sense por. Es pot morir sense por? Sense amics? 
Sense amor? 

I viure. Es pot viure amb por? Amb amics? Amb amor? 

Tot és confús, la confusió ho envolta tot, la confusió 
som ... nosaltres. 

Tu, tu que has viscut, tu que has plorat 

ensenya'm a viure, ensenya'm a plorar. 

Que encara no n'he après, que ningú no me n'ha 
ensenyat. 

l jo vull saber viure, per viure com tu; i plorar, 
per plorar amb tu. 

Però no m'entens, els nostres llenguatges són diferents. 

Llengües diferents a causa del temps, maleït... 

Sempre ets tu, el temps, el que ho fa néixer i morir tot. 

Ens faràs morir a nosaltres? O és que encara no 
hem nascut? 

O potser ja estem morts i no ens n'adonem? 

O potser ja estàvem morts abans de començar? Digues 
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LA SOLEDAT 

Jo també em sento sola, 

perduda en aquest món de soledat 

on tothom, tothom busca 

algú per trobar-se acompanyat. 

l dins d'aquesta, la meva soledat, 

tu, i només tu, hi tens un lloc, 

un lloc per anar-te obrint camí. 

Un sender que et portarà al meu cor. 

Vull plorar, però les meves llàgrimes, 

immensa soledat que m'atrapa, 

estan seques i ja no cauen, no llisquen. 

l jo vull tornar a ser lliure 

escapant de la soledat que em té. 

poder viure, poder plorar, poder estimar. 
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TU, ÚNIC, SOL 

I tu creus, tu, que ets l'únic que pot estar sol. 

tu et creus, tu, que ets l'únic que pot sentir dolor. 

De veritat t'ho creus? Digues ... 

Ets l'únic que sents? Ets l'únic que estima? 

Pobre solitari i incomprès! 

Que en aquest món humà, sol, 

a ningú no trobarà que l'entengui de veritat, 

que no trobarà a ningú per poder-lo acompanyar. 

sol com ara està, com sempre ha estat, 

com sempre estarà ... Pobre solitari! 

Una vida llarga, trista i sola passarà. 

I jo ploro per ell, que comprenc 

que no trobarà mai el que desitja. 

Perquè entenc la seva soledat... la meva soledat. 
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NECESSITAT DE TU 

Parla'm, digue'm el què sents, 

que els teus sentiments per mi 

són aire, 

sense aire no puc respirar. 

Mira'm, digue'm el que veus, 

que els teus ulls són la meva 

alegria, 

sense ells la tristesa m'envolta. 

Toca'm, 

sents l'escalfor del meu cos? 

Ell et busca i no et troba. 

Estima'm, 

que jo ja t'estimo. 

l tu ... que ho fas? 
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L'AMO DEL MEU COS 

Sentir-te dins meu 

i saber-me teva. 

Hem volat fins el cel 

i hem baixat als inferns. 

Tinc sed de tu, 

de tornar a repetir 

allò que només tu i jo 

podem tornar a repetir. 

Vull que em posseeixis, 

que m'estimis, 

que m'acariciïs. 

Tu tot pots fer-ho 

perquè només tu ets 

l'amo del meu cos. 
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SENTIMENT DE CULPABILITAT 

Déu meu, 

tu que em bellugues 

per aquest món de pecat, 

ajuda'm a trobar el meu camí. 

Et necessito. 

Necessito que purifiquis 

la meva ànima bruta. 

Que la netegis. 

Els meus ulls 

ploren sense llàgrimes 

el pecat del meu cos. 

Con tu vas plorar amb sang 

els meus pecats 

els de tots els humans 
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Maria Corpas Notuentes 

9 3 
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Sobretot no et sorprenguis, 

ja saps el poc que em costa 

dedicar-me a tu. 

Necessitava escriure't, 

i potser ho necessitaves 

tu també; 

que t'oferís paraules 

ermoses i plaents, 

potser profundes. 

perquè no, alhora, 

un senzill sentiment, 

sempre acollidor. 

Teu i meu. 

Per què és que sovint, 

coses tan senzilles 

com dir-te "t'estimo" 

es fan tan, tan difícils, 

a l'hora de voler 

fer especial i intens 

algun moment. 

Però penso que és per això 

que resulta especial, 

diferent i estrany. .. 
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Que sóc gelosa del sol 

quan t'enlluerna; 

i de l'aire que sospires, 

que t'envolta cobdiciós. 

També gelosa dels núvols, 

la boira que t'encega. 

Doncs volant com un ocell, 

toco en somnis 

el més profund dels estels, 

i arribo a tu, 

potser en els meus somnis, 

i en la meva realitat, 

així puc seguir amb tu 

en la realitat dels meus somnis, 

.. meus i teus. 

li 

Ploren les roses al matí 

i el sol les bressola 

amb la seva escalfor. 

El cel s'entendreix 

contemplant la rosada 

que volta als devots amants. 

Es miren, 

perquè es saben presents 
l'un en l'altre. 
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Les roses són obertes, 

cau un pètal 

que s'enduu el vent, gelós . 

... Enfureixen els núvols. 

Els amants senten la fredor 

de la pluja que cau als seus peus; 

i s'abracen fortament, 

gaudint-ne la tebior dels cossos. 

l entre les roses contemplen 

la seva obscura, tènue vermellor. 

... La nit cau, ja tot és fosc. 

Però les espurnes 

dels seus ulls 

guien el camí endavant. 

La lluna és voltada d'estels, 

que es disposen a seguir-los. 

Ill 

T'escriuria una cançó emocionant, 

sols per tu, 

perquè l'escoltessis en els moments 

més profunds de soledat; 

i que t'arribés a commoure així 

de tal manera, 

que el fet de pensar en mi 
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et fes vessar llàgrimes agredolces 

del fràgil cor. 

Perquè estar amb tu 

no es desig de cançó, 

es designi dels estels, 

sentiment pur i perfecte 

que ens farà companys de llum 

i de foscor. 

IV 

Et sento aquí, a prop; 

sospiro l tremolo, 

el teu cor, en canvi, 

és calm. 

Estreta entre els teus braços 

sento escalfor d'amor, 

i la dolça tebior 

dels teus llavis en els meus. 

Et prenc a cada petó; 

i et sento mou 

quan tanco els ulls, 

i m'imagino posseïnt-te. 

Les teves mans, 

cercant-me neguitoses, 

i les meves, lentament, 

en els teus cabells. 
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L'infinit el trobo 

en la teva mirada. 

V 

La naturalesa s'evoca en tu, 

s'hi perd; i tanmateix, llavors, 

m'hi perdo jo en tu. 

Tan pur, infrenable, 

dintre els tous ulls 

et cerco, com entre uns matolls, 

Naturalesa, on passa obscurament 

l'inevitable. 

Perquè aquesta foscor 

de tu mateix m'enlluerna; 

és llum, reflex d'una unió 

nostra, com gotes de rosada; 

humides, lliscants, 

recorren els nostres cossos; 

el teu contra el meu. 

Cau el vent contra els arbres, 

immòbils i tan forts. 
El mou cor, nu, 
i l'aire que m'acarona, 
lentíssim. 
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M'endinso en la calma 

i em perdo en tu; 

Naturalesa. 

VI 

Diferent, ara tot se'm fa estrany, 

ara que sé que te'n vas; 

però resta en mi 

el tendre record de tu. 

Diferent, demà ja no hi seràs; 

i em deixes lentament, 

amb un adéu distant. 

Diferent, en indrets de follia, 

temo per tu 

perquè encara et sento en mi, 

en el somni d'un nosaltres. 

Diferent, silenciosa i trista, 

no recordo l'adéu 

ni tou ni mou ni dels dos. 

l ndiferent, 

sé que somrius la follia 

en recordar-me en un indret 

balmat i inexistent. 



Mª Eugènia Coca Prat 

PARDAL 

Passa l'hivern amb nosaltres, 

cercant engrunes de pa, 

pels carrers i per les places, 

caigudes d'algun berenar. 

PIT ROIG 

Quan fa fres, 

el pit roig refila un cant, 

i en surt del seu bec, 

un nuvolet blanc. 
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ORENETA 

Petita i estimada, 

de lluny n'és arribada. 

Tu ens portes l'estiu. 

Sota el meu balcó, 

has fet el teu niu. 

MERLA 

Olives, maduixes, cireres ... , 

quin bon àpat per la merla! 

Damunt la teulada puja 

i els pinyols deixa a la teula. 
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ROSSINYOL 

Ple de tendresa i dolcesa, 

damunt una branca, 

refila el seu cant, 

i se1 n va picant i saltironant. 

PUPUT 

Per les vinyes volta, 

i també per 11horta, 

amb la cresta coronada, 

bonica i ataronjada. 
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NARRATIVA ----------·------· -·· ----- ------1997 

Gemma Calvo Lovico 

Era una d'aquelles tardes d'estiu, jo estava cansada, com de costum. Acabava de 

venir d'un d'aquells dies que no tens ganes ni de menjar, ara tenia que fer tots els deures, 

i no tindria temps ni per anar ha jugar. Potser aconseguia que la mare em deixes anar 

ha jugar i fer els deures a la nit. Jo ja li havia dit milers de vegades -"Mare una nena 

com jo necessita airejar:..se de l'escola, i poder jugar a detectius amb els amics, a més, 

què faria el món sense una detectiu tant bona com jo?"- Però sempre em deia el mateix, 

que no. Així que em vaig posar a fer els deures tant ràpid com vaig poder. Vaig estar 

una hora i un quart fent deures, i al final els vaig acabar. De seguida em vaig dirigir 

al menjador, i li vaig preguntar a la mare com de costum si podia anar a jugar, ella em 

va dir: 

-Noia, si vols esbreuar-te dels deures, mira la televisió. 

Jo no volia veure la televisió, jo volia córre aventures amb els meus amics, i no 

estar mirant la televisió fins que se'm quedés el cap quadrat. Però quin remei o bé això 

o bé estar plantada a la finestra com un estaquirot. Al cap d'una estona vaig sentir trucar 

el timbre. Era el meu amic Marc, ara si que podia ser una bona detectiu, amb l'ajuda 

del Marc, és clar. 

-Hola Mireia! T'haig d'explicar una cosa molt urgent, vinga anem al carrer. 

-Espera que li vaig a preguntar a la meva mare si puc sortir. 

Vaig entrar com una llebre a preguntar a la meva mare si podia sortir ha jugar. 

Ella em va dir que sí, però que estigués per aquí. 
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-Ja tornes ha ser aquí, vinga anem al gra. 

-Espera, perquè corres tant? 

-És que t'haig d'explicar una cosa sensacional. 

-Digues, però no t'enrotllis massa, no estic per històries. 

-Doncs mira "Aquest matí anava cap a l'escola quan de cop i volta, he passat per 

davant de la fàbrica de magdalenes, i he sentit una oloreta que em queia la bava. El cas 

és que he entrat per comprar unes magdalenes. He obert la porta, i he entrat. Quan 

he sigut dins he sentit un crit, m'he espantat d'allò més, però no he arribat a cridar. 

Al cap d'una estona he sentit una conversa molt interessant". 

-Va vinga garla, no et quedis tallat! 

-"Era la xerrada entre la simpàtica senyora i un traficant, però això no és el millor, 

després d'una estona he vist sortir a un senyor amb un vestit negre i una corbata vermella. 

-Això és molt interessant, podem resoldre aquest misteri, fer que aquella fàbrica 

abaixi els preus. 

-i ens podem reunir demà a les nou del matí i anar cap a la fàbrica. 

-Sí tens molta raó. De cop i volta es va sentir: 

-Vinga Mireia a sopar que ja és tard! 

-Adéu Marc 

-Adéu 

Després vaig entrar. Jo ja sabia que avui no podria dormir. l així va ser no vaig 

poder dormir fins després d'una bona estona. 

L'endemà, em vaig despertar d'una revolada, vaig baixar a esmorzar vaig marxar 

a jugar. 
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Estava entusiasmada amb l'idea d'anar ha caçar lladres. Quan vaig sortir al carrer 

el Marc m'estava esperant. 

-Ja era hora que sortíssis 

-Tampoc no és per tant, només m'he retrassat uns minuts 

-Diràs mitja hora. 

-Vinga anem a la fàbrica de magdalenes. 

-Sí 

Vam anar corrent fins la fàbrica de magdalenes. Quan vam entrar vam veure uns 

cuiners fent pasta de magdalenes. Abans que ens veiessin vam sortir a fora per poder 

planejar un plà que fós infal·lible. Al cap d'uns minuts vam tornar a entrar amb el nostre 

plà infal·lible memoritzat. Ens vam quedar una estona escoltant el que dèien i vam entrar 

a l'acció. Tots dos vam saltar i vam cridar a l'hora: 

-Us hem enxampat lladregots, sóm els agents secrets de Viladecavalls, i us venim 

a arrestar, es a dir a ficar-vos a la garjola. 

Tos dos vam pensar que estàven passant unes magdalenes de contraband importades 

d'Itàlia. Vam agafar quatre caixes de magdalenes, i vam sortir corrent, amb els paquets 

de magdalenes sota els braços, estàvem decidits a creuar el poble de Viladecavalls, si era 

necessari, per tal que no es venéssin aquelles magdalenes de contraband. Quan vam sortir 

teníem al darrera tota la fàbrica de magdalenes perseguint-nos. 

Vam recórrer tot el poble, passant per l'Ajuntament i fins i tot pujant a l'autobús. 

Vam anar ha parar a l'església, i allà sí que ens els vam treure de sobre, es van quedar 

a l'església fent les seves confessions al mossèn. 

Però allò sí que va sé bò, quan vam arribar a casa ens va semblar a totes que el 

cas ja estava resolt. 
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Jo estava aquells dies tant contenta d'haver resolt un problema tant greu que ja no calia 

sortir a fer més bajanades de conflictes de mentida amb 

P€rò a cap d'uns dies, la meva mare va rebre una multa com una casa, i ella no 

va reaccionar gaire bé: 

-Què has fet aquesta vegada nena!!! 

-Jo no he fet res de dolent, només hem atrapat a uns lladres que volien passar 

unes magdalenes de contraband. 

-Però nena!!. Qui t'has cregut que ets? 

-Jo, la teva estupenda filla que a més t'ha sortit detectiu. 

De seguida vam anar a la fàbrica de magdalenes, i la meva mare semblava una boja 

en aquells moments. A vegades me la quedava mirant amb una cara d'espant immensa. 

Ella va començar a cridar, i a demanar-lis el perquè de la multa. 

-Jo no en tinc la culpa si la seva filla, va entrar de cop i volta i es va endur vuit 

caixes de magdalenes 

-Filla és veritat que has fet això? 

-No mare, no tel's creguis a aquests lladres 

-Nosaltres no som lladres, només vam venir a aquest poble perquè no teníem diners 

vam decidir muntar una fàbrica de magdalenes. 

Quan vam arribar a casa la mare es va posar estirada al sofà pensant què podia fer: 

-Ja ho tinc filla, treballaràs en aquella fàbrica fins que hagis pagat tots el deutes 

-No hi ha dret mare, això no és just!! 

-Què vols, que paguem les 21.000 pessetes? 

No em va quedar cap altre remei que treballar allà. l aquest va ser el meu últim 

cas, quina llàstima oi?? 
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Maria Labiano Ferré 

En petit cavall, un jove caçador assegut al costat dels grans que en aquell moment 

dormien, rumiava la manera de demostrar-los que ell podia ser un bon caçador, que ell 

podia caçar cèrvols o ajudar a raltre gent a caçar-los; volia fer-ho ja que s1enreien d'ell, 

però és normal, era un nen baixet, escanyolit, i que semblava que al mínim copet hagués 

de caure mig trencat. Però tot i que els hi ho repetia, no se1I creia ningú, tothom deia 

en el poblat, que aquell noiet no arribaria ni a aixecar un roc en la seva vida. Un dia, 

decidit a passar a l'acció i demostrar les seves habilitats, va sortir a caçar. Ell ja s'imaginava 

tornant al poblat amb un gran i fort cèrvol i a tothom disculpant-se i mirant-lo amb 

ulls de sorpresa, però, és clar, abans de passar tot això havia de caçar a l'animal. 

Tot i pensant uns bons plans d'atac, va arribar a la conclusió que amb la força 

dels músculs no faria res, ja que d'aquests no en tenia gairebé, gens, i es va decantar 

per la idea de caçar el cérvol amb la força de la intel·ligència. 

Aquell dia va deixar córrer la caça, però quan va tornar al poblat va començar 

a pensar en una trampa amb la que caçaria el cérvol. Quan va tenir-la acabada de rumiar, 

en Petit Cavall va anar al camp, i fèia dies que es fixava en un cèrvol, que cada dia, 

cap a la mateixa hora passava per uns certs llocs i això el va ajudar a acabar de precisar 

el lloc on col·locaria el parany. Durant uns quants dies, mentre els grans eren a caçar, 

ell aprofitava per anar a recollir el material necessari pel seu projecte: branques d'arbres, 

herbes, etc ... 
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Al veure que ja tenia tot el material, aquest petit noiet va iniciar la segona part 

quan ja estés tot el material preparat, tocava muntar-lo de manera que no fos gaire visible, 

bé, visible per les persones, que no fos cas que no la veiessin i fossin caçats com a 

cèrvols, però no visible per les possibles víctimes. 

Dia rera dia sortia amb el mateix sistema que fèia servir per recol·lectar els materials: 

quan els grans sortien de caça, ell s'escapava de les seves feines i responsabilitats, i se 

n'anava d'amagat; dirigint-se al lloc on havia de col·locar-se el parany. Va començar a 

muntar-la, calculava bé per on passaria la víctima i moltes altres coses; això li va comportar 

una setmana aproximadament, ja que a vegades no podia deixar de fer les feines al poblat. 

Va arribar el dia important de la cacera, de bon matí en Petit Cavall sortí en direcció 

al famós lloc del parany, allà va començar a imitar a un altre cèrvol, perquè així n'acudiria 

un altre pensant-se que volien pendre-li el seu territori, ( això per assegurar que el cèrvol 

que passava per allà cada dia no s'ensumés res). 

l tal com havia planejat va aparèixer el cèrvol a uns metres, on estava situada la 

trampa, i al cap d'un minuuuuut... 

.. en Petit Cavall ja havia caçat un cèrvol. Va portar l'animal arrossegant-lo per les 

banyes fins al poblat; quan el van veure arribar no es van sorprendre només de veure'l 

amb un gran cèrvol sina també pel fet que el portés sol. 

Allà al poblat, va repartir el seu tiberi amb la gent mes dèbil, però també en va 

donar als que se'n reien d'ell, ja que pensava que preferia ser sempre un bon amic, i 

no tornar-se com ells (els que se'n reien). 
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Des d'aquell dia, en Petit Cavall, aquell petit caçador, a qui tots havia fet creure 

que era un nen indefens i una mica ruc, va ser considerat un caçador adult i els grans 

i petits d'aquell poblat van aprendre a considerar o a jutjar a un caçador no només 

per la força que podia posseïr sino també per la intel·ligència, que no en feien mai cas. 

Tot això passava fa milers d'anys quan els boscos de roure i els rierols d'aigua neta 

envoltaven e[ lloc on va transcórrer aquesta història i que milers d'anys després portaria 

el nom de[ nostre petit caçador: 

VILADECAVALLS!!! 
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Jordi Vi ñas i Guerrero 

Jo "Quimet ull torf', el fantasma, deixo constància de la meva segona semivida, 
en aquest document perquè no sigui dit que els fantasmes com ara jo només burxem 
els humans per a diversió personal. 

Quan encara era un fantasma de categoria inferior, em vaig instal·lar a la caseta 
d'una família de traginers que vivien a Can Turu. 

Era una casa no gaire gran, dues habitacions, una cuina, un menjador i avall, Aquella 
casa, de la qual els seus habitants n'estaven molt cofois tenia unes golfes, on jo vivia, 
una mica humides, però s'hi estava bé. 

D'allí estant rumiava quina seria la propera mala passada que faria a aquella pobra 
gent. No és que em caiguessin malament, no, però és que un ha de guanyar-se la vida, 
saps, encara que siguis un fantasma, no et pots escaquejar pas. 

Tornant al tema, us explicaré una de les meves pitjors males passades de la qual 
en vaig sortir bastant malparat. 

La malifeta fatal va ser quan em vaig menjar el gat. 
Jo pensava que si em menjava aquell gatet tant bonic els seus amos el trobarien 

a faltar, però al menjar-me'l vaig perdre la invisibilitat. Me'n vaig adonar al passar pel 
costat de la taula del menjador mentre la família estava sopant, em miraven amb cara 
d'haver vist un fantasma!!. 

Ràpidament vaig recordar que el fantasma era jo i a més a més, invisible, no ho 
entenia, al intentar sortir d'aquella inquietant situació, travessant la paret, va passar el 
pitjor, vaig topar amb la paret i vaig caure de cul a terra davant de tothom, jo inquiet 
i una mica avergonyit vaig mirar-me la panxa, llavors em vaig emportar la sorpresa més 
gran de la meva semisegona vida, vaig veure el preciós gatet en el procés digestiu 
descomposant-se gràcies al meu gran estómac. 
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Allò va ser el major espant que vaig donar a aquella bona família, i jo vaig tenir 
mal d'estómac més d'una setmana. 

A partir d'aquell dia les meves esbojarrades malifetes es van calmar, però un mal 
dia l'estimada família es va comprar un gos, l'animal sempre m'estava empaitant i em 
feia la "vida" impossible i és que a mi els gossos em fan una por espantosa i per aquell 
motiu vaig decidir deixar aquella casa. 

Ja abans, havia vist un impactant castell a Can Corbera, el qual em va semblar un 
bon lloc per instal·lar-mi, i així va ser. Ja es podien calçar els seus habitants, perquè allà 
jo feia molt més efecte que a la caseta anterior. 

Un cop hi vaig ser, en aquell gran castell, em vaig adonar que no hi residia ningú, 
això em va amoïnar molt, doncs pensava que m'hauria de tornar a traslladar, vaig estar 
una bona estona capficat amb aquell problema, encara no fe ia ni un dia que hi era i 
em semblava com si fos meu de naixement. 

Bé, no us vull amoïnar més amb els meus problemes de fantasma sentimental, el 
cas es que a les meves orelles va arribar la informació que el castell era una residència 
d'estiueig per a gent rica. 

Un cop sabut això, vaig pensar que d'aquesta manera podria espantar molta gent 
sense moure'm d'allà. 

El problema era que érem a l'h ivern i fins a l'estiu no hi vindria ningú. 
Mentre no se m'acudia res millor per fer, rondava pel castell avorrit, quan de sobte 

va sonar el meu Movistar. 
-Si, mani'm?. 
-Hola Joaquimet! Sóc el Gran. 
-Ah! Hola! Com et va la vida, com estàs, i els teus fantasmets? ... 
-Vols fer el favor de callar! 
-Ups! Vols dir que xerro massa. 
-Si! Massa, xerres massa. Ara escolta, demà a les deu hi ha una reunió de fantasmes 

a casa meva. Sigues puntual! 
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Tot seguit el Gran -l'hi diem el Gran perquè és com el Java de la Guerra de les 

Galàxies- va penjar. 
Tot seguit vaig anar tirant cap a casa seva, no us penseu que jo sigui molt lent, 

és que la casa del Gran és molt lluny. 
Un cop allà em vaig trobar tots els meus antics companys, hi havia en García, en 

Fernàndez i molts més, quan tots estavem atents, el Gran que semblava molt enfadat 

ens va dir: 
-No espantem a ningú! Som la vergonnnyyya de altre món! (Digué amb aires de 

Jordi Pujol). Ara us explicaré el truc del llençol! (Aquest cop amb entusiasme). S'agafa 

el llençol, es fan dos foradets per on després mirareu, us el poseu al damunt i ja veureu 

quin efecte que feu, ah i si podeu penjeu-vos unes cadenes a les cames. Us dono cinc _ 
dies per provar-ho. 

De seguida vaig emprendre el viatge de tornada, a !'arribar al castell vaig buscar 

el llençol i les cadenes. De llençols n'hi havia per donar i per vendre, però de cadenes 
no, així que em vaig posar un picarol, que quasi feia el mateix soroll. 

Al principi aquella idea anava com la seda, vaig espantar al Compte Arnau, a la 

Paquita i fins i tot al carter, sortint d'una bústia quan es disposava a recollir la correspondència. 

Al final, de cansat com estava, em vaig estirar en un preciós jardí de gespa i flors, 

per mala sort em vaig adormir. 

La noia de la casa al veure un llençol a terra, es va pensar que l'hi devia haver 

caigut mentre l'estenia, em va posar a la rentadora i em va estendre, encara bó que no 

em va cosir els forats. 
Estava allà penjat, eixugant-me, quan va tornar a sonar el meu Movistar, era en 

Fernàndez, que m'advertia que ja era hora d'anar cap a casa del Gran, però jo no em 

podia despenjar, les pinces em tenien ben agafat. 
Just en el moment que la noia em va treure vaig sortir volant, al final ella també 

es va espantar. 
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Jo m'afanyava tant com podia per arribar a temps, quan per fi vaig arribar no es 

va notar el meu retard, els fantasmes encara estaven fent el cafè. 

Quan tothom va acabar, el Gran es va posar a preguntar a tort i a dret a quantes 

persones havíem espantat cadascú de nosaltres. 

Totes les xifres oscil·laven entre les deu i les quinze persones, a !'arribar el meu 

torn em vaig haver d'empassar l'orgull i confessar que només quatre. 

a mi. 

Tothom es va riure de mi. Me'n vaig adonar que aixó d'espantar no estava fet per 

El Gran es va enfadar molt i em va castigar tota una setmana. 

D'aleshores ençà ja no he tornat a espantar a ningú. 

Ara faig de "Pallasso Fantasmagòric" a domicili, vaig a les festes dels nens les 

animo amb jocs de mans i pallassades. 

He descobert que es més gratificant fer riure a la canalla que no pas espantar-la. 
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Laura Labiano Ferré 

Acabo de complir seixanta-cinc anys i quan reflexiono sobre tot allò que m'ha 

passat al llarg de la vida, penso que ho he passat molt bé i molt malament, he rigut i 

plorat, he estimat i en algunes ocasions he arribat a odiar. Però cap d'aquestes sensacions 

s'assemblen a la que em feia sentir aquella misteriosa paraula, aquell horripilant tema, 

em feia i em fa venir com una espècie d'esgarrifança quan ho sentia pronunciar. 

** 
Aquí a Viladecavalls on jo he viscut des de petita era com la paraula prohibida, 

els grans dèien que allò era cosa del diable, jo no ho entenia. Als meus cinc anys tampoc 

és que em capfiqués amb els comentaris dels ancians de la vila. Però jo anava creixent 

i quan havia complert ja els deu, em vaig començar a inquietar i a adonar-me que els 

rumors eren sobre coses espantoses de les quals els meus pares es negaven a parlar

me'n. 

Fins que ... 

** 
... una mag1ca nit de Sant Joan em vaig dirigir cap a les alzines mes encantadores, 

belles i grosses del poble, (les úniques que queden actualment) i que ara es troben a 

la plaça anomenada ''els Alzinars". Hi vaig anar perquè amb les meves investigacions havia 

descobert que quatre avis de la vila hi anirien aquella nit així que vaig pensar que allò 

em podia interessar. Vaig pujar a l'alzina més grossa de totes a jeure una estona i... a 

esperar s'ha dit! 
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Poca estona després, en Cisco, en Jesús, en Jaume i en Joan , quatre avis de la vila, 

van arribar d'amagatotis. Amb les seves pipes, la seva barretina, un porró ple de vi i 

una 1T1ica de llenya que semblava, havien pres de la Masia de Can Trullàs, venien d'allà 

corrent com podien perquè no els atrapés l'amo. 

Doncs això; no em van veure i van seguir a la seva. En Cisco, el que tenia més 

bona planta i aparentment més jove de tots els va començar a parlar mentre s'escalfava 

les mans amb el foc que prèviament havia encès en Jesús, va començar amb un acudit. 

Després de diverses bromes entre els quatre i de riure's d'alguns personatges públics 

de la vila va començar la part interessant. A mi se m'encenien els ulls de l'emoció, la 

gola em va quedar seca en el mateix moment de sentir-la pronunciar, aquella era la 

paraula!!!, la misteriosa paraula que em portava de cap!!! El cor em bategava cada vegada 

més ràpid i més fort, sentir a parlar d'aquell tema era inquietant i espantós. 

Mentre una part de mi desitjava fugir esporuguida, l'altre m'obligava a quedar-me. 

Havia de sentir més sobre allò, havia de recollir informació per poder explicar-ho als 

companys ja que tots tenien la inquietud de saber què era allò que tant parlaven els 

grans, na Joaquima era la que més, havia estat apunt de venir amb mi, però els seus 

pares no l'havien deixada sortir aquella nit. 

** 
Seguida per la meva segona part que m'obligava a quedar-me, vaig restar a escoltar, 

però un moviment mal fet em va revelar davant els quatre avis. Després de precs i 

promeses em van deixar guardar estança sota l'alzina prometent, això sí, no dir a ningú 

el que havien explicat ni el que explicarien a continuació. 

** 
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Un cop la promesa va estar feta van seguir explicant el misteri, com ho havien 
viscut i la por que li tenien. No volien ni que aquella terrible cosa es tornés a manifestar 
ni que allò es tornés a repetir, només volien ... 

... OBLIDAR-HO TOT! 

** 
La veritat es que potser aquella història la van explicar una mica afectats pel contingut 

de l'ara buit porró, però de totes maneres jo els vaig creure i gràcies o "desgràcies" a 
en Cisco, a en jesús, a en Jaume i a en Joan, (lamentablement ja morts) sempre més que 
he sentit aquella paraula la por ha regnat al meu cos i els pèls se m'han enfilat com 
agulles de cosir. Però ara lamento no haver pogut explicar mai als meus amics què 
s'amagava darrera de tota aquella pila de rumors, si no per mantenir la meva paraula 
d'honor per no espantar als altres nens i nenes. 

** 
Ara bé, el més bo de la història (bó en certa manera). 
ALLÒ: vull dir els rumors, la paraula misteriosa, el terrorífic tema, i tot allò horripilant 

que em van explicar era una paraula, una sola paraula amb moltes causes i conseqüències 
humanes era: 

L'AUTODESTRUCCIÓ 

Aquesta paraula n'abarcava moltes; l'autodestrucció que en aquets moments estem 
fent del nostre planeta terra (a la meva època no passaven aquestes coses, ens estem 
contaminant a nosaltres mateixos: pluja àcida, forats a la capa d'ozó, abocaments de residus 
nuclears al mar i als rius, i molts altres etcèteres. Quan ells en parlaven només ho feien 
en forma de ficció no s'imaginaven que al cap de cinquanta anys passarien coses tan 
terribles. 

** 
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Com dic, ells ho feien en forma de ficció i suposo que realment no ho creien, 

però quan jo faig servir la meva visió de futur i faig especulacions com ells ho feien, 

veig quP els meus néts i els seus fills patiran greument les nostres enormes imprudències 

i viuran en un món totalment brut, trist i impur: 

** 
Per últim només vull dir que pel bé de tots els que ens seguiran, espero que la 

gent prengui consciència de tot allò que pot succeïr. 
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Anònim 

Una mà tremolosa resseguia el contorn d'aquella figura nua. Aquelles curves perfectes, 

implicaven; un dolor profund, veien que l'amor marxava i que seria l'últim cop que estarien 

junts. Estaves trista, no sabies el "perquè", tampoc sabies amb què estaves jugant, no 

et podies imaginar que la mort estava enmig de tot, fins i tot entre vosaltres dos. Ella 

us va separar i tu mai ho vas acceptar. 

La paraula mort és molt dura i a tots ens fa por, però ens en fa més quan notem 

que està al nostre costat i que dia a dia ens va ofegant. 

** 
Un crit d' odi lluïa dins els teus ulls, mentre et juraves no tornar a estimar mai 

més. T'havien fet massa mal per tornar a començar, ho donaves tot, però mai rebies res, 

ja n'estaves farta de tot plegat. Però et vas decidir, punys closos i cap ben alt, ningú 

més et podia trepitjar, 1' orgull i la sinceritat eren els teus grans aliats. L' engany i la 

hipocresia eren els teus enemics més ferms. 

Volies endinsar-te dins d' un indret de somnis i il·lusions que tu sola havies creat 

en el teu interior, somiaves desperta, imaginaves les seves corbes, la protecció dels seus 

braços, el seu alè a cau d' orella, senties la seva mirada i els batecs del seu cor al teu 

interior, éreu la mateixa persona. 
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Però no t'adonaves que t'estaves tancant dins d' aquest món, no deixaves que ningú 

hi entrés, però tampoc el volies compartir. Nosaltres, els teus amics, volíem ajudar-te, 

et vei~m malament, però teníem un obstacle molt gran per superar: la teva imaginació. 

Creies que ell era al teu costat, i que ni el destí us havia pogut separar: 

Dona't temps, i deixa que passi. Suposo que donar consells és molt senzill, escoltar

los també, però dur-los a la practica és molt més complicat. Qui ho sap millor que tu? 

Xènia, no t'enfonsis, no deixis que els records t'ofeguin, obre els ulls i adona't que 

els que estem al teu voltant t'estimem i ens preocupem per tu. Volem que te'n surtis, 

volem tornar a veure aquell somriure als teus llavis, ja fa molt temps que no llueix. Ell 

ja no hi és, però no pots fer-hi res, ni tu ni ningú. Tan sols pots lluitar contra tots 

els records. les rancúnies i la hipocresia. No pots fer-hi res més. 

"Carpe Diem": viu la vida, aprofita la vida. No t'enfonsis, la vida segueix, no pots 

fer-te enrera ni lluitar contra el destí, tan sols pots recolzar-te dins la teva família i en 

els teus amics, nosaltres, els que dia a dia hem intentat eixugar les llàgrimes que resseguien 

el contorn de la teva galta i que rajaven constantment. 

Xènia t'estimem. Volem veure com somrius, com fas broma, com t'enamores, com 

segueixes endavant... 

Viu Xènia, viu. 
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Meritxell Veciana Gutiérrez 

Una dolça música per la finestra i un lleuger vent embolicava els meus cabells. 

Vaig obrir les cortines. Un sol suau semblava voler néixer i tot, tot despertava. 

Des de la meva habitació vaig poder veure com repicaven les campanes de l'església. 

Eren les vuit del matí. Des d'allà podia sentir els crits de la quitxalla i veure els àgils 

ocells volar. 

Vaig sortir al jardí. Tot ell era primavera. L'olor del perfum, de les flors novelles 

em va captivar. Semblaven tan fràgils i, realment, ho eren. Però una força interior les 

impulsava a néixer. Vaig apropar-me a la font per rentar-me la cara i vaig comprovar que 

l'aigua encara estava gelada. Guardava el fred de l'hivern. 

Tot el poble reflectava alegria: el sol, ja a la punta del campanar; els arbres verds 

que, orgullosos, es deixaven veure en els jardins de totes les cases; el cel blau, sense 

cap núvol, radiant; i la musiqueta de l'aigua caient de les diferents fonts que hi han als 

voltants de Viladecavalls. 

Passejant pel poble vaig veure però, en un racó d'un parc, amagada una nena de 

pell blanca i ulls transparents com l'aigua. Tenia aquell aspecte d'ingenuïtat que dóna la 

infantesa i no deia res, només seia. 

Sola, es mirava tot aquell espectacle de vida i claror. Davant d'ella els nens jugàven, 

corrien, cantàven, mentre ella romania apagada. 
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Com un impuls i sense saber perquè, vaig acostar-me a ella. 

En sentir-me allà va girar la seva carona i va mirar-me inquieta. Vaig preguntar-li 

què era el que li passava, perquè estava sola, perquè no reia i cantava. 

ella, com si volgués explicar-me alguna cosa inexplicable, m1agafà d1una mà i em 

feu seure al seu costat. Va dir-me que volia ser ocell per poder volar per 11ampli cel i 

cantar amb clara veu una dolça cançó. Va dir-me que volia ser peix per nedar pel misteriós 

mar i descobrir els seus secrets, llargament guardats. Finalment, va dir-me que volia ser 

flor, bonica, de molts colors i suau perfum, estimada per tothom. 

Meravellada per les seves explicacions, per les seves raons de tristesa i amb un 

sentiment de tendresa vaig asseure-la a la meva falda i vaig dir-li: "Tu, tu ets ocell, perquè 

mires al cel i el recorres tot, perquè pots veure des d1aquella muntanya tot el poble i 

els seus racons. Tu ets peix, perquè portes el mar en els teus ulls, d1un blau clar, transparent. 

Tu també ets flor, perquè ets bonica i tens els colors de la infantesa, de salut i vitalitaf1
• 

"Escolta -vaig continuar- per això mateix, perquè ets un infant, pots ésser el que 

vulguis. Amb la teva imaginació pots arribar a tot arreu i pots ser qualsevol persona, 

qualsevol cosa.11 

Va mirar-me amb aquells ulls tan bonics, ara alegres, i vaig comprendre que ella 

també havia despertat, com els ocells, com els arbres, com 11aigua, com Viladecavalls cada 

matí. 

Tot havia despertat 
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Marc Padrós Cornellas 

Llavors Roc ja havia fet els disset anys. Tot i el seu fís ic, petit però robust, enamorava 

a les noies per la seva senzillesa, per la seva energia i sobretot per les seves ganes de 

viure. Per altra banda hi havia la Maria, de la mateixa colla d'en Roc; n'estava molt d'ell 

tot i que no ho volia admetre, suposo que n'estava enamorada, tot i pensar que ella 

no era una noia en la que Roc s'hi fixaria. Però la Maria era diferent, fins i tot estranya. 

Moltes tardes d'hivern s'havien quedat a la porta de casa xerrant hores i hores, 

Roc parlava i ella se l'escoltava embadalida. Ben aviat va arribar la primavera, i amb ella 

Setmana Santa; la Maria marxaria lluny de vacances. 

Roc, pàlid i tremolós, va espantar-se; sense saber per què sentia la necessitat de 

tenir-la al costat. Passà hores assegut al jardí del campanar de la vella església; pensava 

en aquell rar cos que ara l'amoïnava. Caminant amb el cap baix va arribar a casa i es 

tancà a l'habitació, el seu petit món, encara amb el fred tebi de primavera al cos, i aquella 

angúnia que l'ofegava. Tenia ganes de parlar amb ella però no ho podia fer, per això 

deixà que el cor li dictés les paraules que escriví en aquell paper, tot allò que desitjava 

dir-li en aquell moment, però que mai hagués gosat dir davant d'ella: 

"Aquest full és blanc, com els cinc cents que resten dins el calaix, però veig que 

és l'únic que pot salvar-me. Saps?, em fas por, molta por. He descobert la teva perfecció 

i al teu costat em sento encara més baix i temo que alguna cosa hagi canviat, perquè 

per mi ets com les altres" ... 
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Encara que lentament, els dies passaren i amb ells les vacances. Era el primer dia 

d'escola; Roc es trobava sol. Assegut a les escales del pati, pensava en allò que li havia 

passat .aquell dia. Encara no havia vist la Maria i la trobava a faltar, però rellegint aquell 

escrit retrobà el seu orgull i pensà en oblidar aquell moment de feblesa; -és patètic

va dir-se, però finalment buscà un boli a la cartera i es decidí a continuar aquelles paraules 

que feia dies havia deixat a mitges: 

"10 d'abril: No dic el que penso, tinc por del que pot dir la gent. T'estimo. Maca 

l'expressió!, però si no va dirigida a tu, sona buida. Volar: notar el vent que t'allisa la 

pell, que se'n duu els cabells enrera, els ulls ja no hi veuen quasi, però allà a baix destaca 

el verd dels camps, les coses petites i tot sembla perfecte. Quan tornes a baixar i toques 

de peus a terra, tot torna a ser igual de lleig ... " 

Roc, capficat, va seguir escrivint en aquell paperot, assegut a les escales i absent, 

ignorant la resta del món. Arribà el divendres, ningú de la colla sortia, per això Roc 

decidí voltar sol pel poble. Quan passà per davant de casa la Maria ja era tard, encara 

no l'havia vist. En aquell moment ella va sortir, morena, més maca que mai, va mirar

se'l, però va ser diferent que les altres vegades; callats l'un davant de l'altre no es deien 

res, només es miraven. Roc, encara mut, va treure aquell paperot i l'atansà perquè el llegís. 

Després d'haver-ho fet alçà els ulls cercant els d'ell. Però Roc ja no hi era. 

Dissabte a la tarda tots van baixar a la Plaça de la Vila; el campanar anuncià que 

eren les sis i havien decidit anar al Casal. Maria agafà la mà d'en Roc i li deixà un traç 

de paper fosc escrit amb una cura extrema que ell es guardà; llavors continuà caminant 

com si res hagués passat. Al vespre, quan tornava cap a casa va recordar el paper: 

"Aquest full no es blanc, però em servirà per desfogar-me, l'escrit que em vas donar 

estava molt bé però remou els meus sentiments sense acabar d'aclarir-me res. Què és 

el que vols? No m'agrada que la gent em tingui por, i menys tu. Hi ha dues paraules 
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. que vas atrevir-te a escriure el deu d'abril: T'estimo; però llavors per què dies abans vas 

dir que tanmateix només sóc com les altres. No t'entenc, no sé què vols de mi. .. 

El meu .somni també és volar al costat d'algú que m'estimi; poques vegades coincideixen 

dos cors iguals." 

Ara Roc ho tenia clar, ella sentia el mateix per ell. N'havia sentit parlar molt, però 

mai havia sabut que era allò que la gent senzillament en deia amor. A partir d'aquell 

dia van estar junts moltes hores, a la colla es feien creus d'aquella parella tan inversemblant, 

però ells dos eren feliços junts i prescindien de tot. L'un aprenia de l'altre i tot i tenint 

caràcters diferents s'entenien d'allò més. Una mirada, un senyal, una expressió ... n'hi havia 

prou per dir-s'ho tot, i quan els inevitables problemes apareixien hi havia un remei, 

s'escrivien I buidaven tota l'angoixa sobre un paper: 

"Tristesa, por i plorar ... sovint són les llàgrimes les que netejen les ferides del cor, 

llàgrimes dolces, com tu ... ". 

Encegat i entre llàgrimes Roc reaccionava seguint exemple intentava apropar-se 

a ella de la mateixa manera: 

"Quan es diu masses cops "t'estimo" acaba per transformar-se en Hola! Ep! Ei!... 

M'agradaria dir-t'ho a cau d'orella, fluix, molt fluix, mentres t'estic estimant i abraço aquest 

cos que m'enamora cada cop més. T'ho diria fluixet, molt fluixet, però es quedaria gravat 

en les parets de totes les cases, i que quasi bé no es veuria però que hi seria per l'eternitat 

del nostre amor, o com a mínim del meu ... que perdurarà per sempre passi el que passi." 

Varen compartir-se l'un a l'a ltre durant aquell estiu, aquella tardor i aquell hivern; 

sense que res ni ningú els desviés d'aquell camí tant fàcil, com era viure l'un al costat 

de l'altre. No pensaven mai en el demà, i vivien cada instant com si hagués de ser l'últim. 

Però un mal dia, ja ben entrada la primavera, l'espasa de la mort va irrompre 

sobtadament en el cor d'aquella noia. Després d'aquell accident res seria el mateix, però 
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Roc seguia escrivint com si res hagués passat, no s'ho volia creure, no s'ho creia perquè 

el cor li intentava convèncer que la Maria s'aixecaria d'aquell maleït llit d'hospital on 

reposava i el tornaria a abraçar tendrament, com sempre. Encara sentia l'escalfor dels 

seus llavis, encara la sentia a prop, la sentia sospirar; el seu cor, la seva olor, encara 

l'estimava com sempre ho havia fet... 

Ella moria, davant seu; cada segon que passava notava que la perdia més però ell 

tan sols podia mirar-se aquella cara pàlida, esperant que s'enrogís. Desfet, Roc rellegia 

una i altra vegada els seus escrits. No es veia capaç de res més que de repetir aquelles 

frases que ella escribí durant el seu amor: "Poques vegades coincideixen dos cors iguals." 

Amb el cor ple de ràbia i ira Roc ho entenia: esperaria que ella tornés. Una nit, sobre 

el llit, Roc la somnià. Una melodia l'envoltava, era música: suau, diferent, plena de missatges ... 

Feia que Roc es sentís enmig d'una tranquil·litat rotunda dins de l'espessa foscor de la 

nit. Notà com uns llavis tendres li besaven el rostre, plens de amor, igualment suaus 

com aquella música; expressaven impotència. Unes mans dolces l'acariciaven i sentia l'escalfor 

d'un cos viu a prop. Tranquil·litat, només tranquil·litat enmig de tot aquell calvari. Sentia 

com si ella estigués viva al seu costat. La sensació de benestar era enorme, l'esbós d'un 

somriure quan encara tens llàgrimes als ulls; saber que desprès de tota aquesta felicitat 

només hi ha la mort, freda i cruel, un últim petó d'aquells llavis embogits d' amor separats 

per la mort però sempre units pel record. Fou una nit màgica; dos cossos: un de bru 

i l'altre, llis i nítid, ple d'amor, però sense vida. Fou una despedida provocada per la 

mateixa mort que rebutjava el seu deure. Sota la túnica negra i amb la dalla a la mà, 

mirà amb llàgrimes de sang aquells dos enamorats. Entre els arbres il·luminava la lluna, 

entristida i avergonyida de formar part d'aquella escena i d'aquest món exigent i no 

menys cruel que la mort. 
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Quant torna a clarejar Roc va allargà els braços dolçament per agafar el cos de 

la Maria. S'estremí al sentir la fredor, però estava decidit: se l'enduria allà on el vent fa 

xiular les pedres perquè l'aire net l'enlairés amunt amb la resta dels ocells. 

Esgotat arribà al Forat del Vent, no recordava cap dia tant fred allà dalt el Ros, 

deixà que el vent se l'emportés i es va asseure per contemplar com aquella ànima dolça 

s'enlairava. Només li quedava esperar ... 

Alguns caçadors asseguren haver sentit plorar un fort roure que creix al costat 

del Forat del Vent. Però segurament només és l'aire que fa xiular les pedres. O potser 

és en Roc, que acompanyat d'altres ocells, encara espera prendre el vol per reunir-se amb 

ella. 
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Dolors Salmerón Daví 

Vint-i-tres de Març. 

La primavera ja és aquí i es deixa entreveure pels primers raigs de sol matiners. 

Crec que si comencés el dia anant a fer un vol pel poble, em centraria més en 

les tasques d'escriure. 

Em xopo els rínxols amb l'aigua freda del bany, i amb els dits, els faig anar cap 

al clatell. 

Em vesteixo amb una roba lleugera i em calço les bambes. 

Baixo les escales i surto al carrer, fent petar la porta rera meu. 

Mentre vaig fent camí, veig llevar-se les primeres veïnes matineres, que treuen la 

pols de les finestres. 

- Bon dia.- et diuen. 

- Bon dia.- dius. 

l això em fa riure. 

Recordo aquells dies que mentre pedalejava amb la bicicleta, per creuar aquest cordill 

de poble, els carrers se'm feien una processó de bons dies que anava donant un rera 

l'altre. 

A vegades movent els llavis, d'altres amb un lleuger cop de cap, o si més no, alçant 

la mà. 

M'agrada el conèixer la gent que veus passar, i també, el ser conegut. 

Sembla que el matí ja ha eixit. l aquest sol tan lluent m'escalfa el rostre, obligant

me a alçar la mirada al cel, fent mil i una ganyotes. 
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I alçant la vista, me n'adono del bosc que tinc davant. 

Aquest any és verd. Si, realment verd! 

Les fortes pluges que s'han succeït durant els últims mesos han aconseguit que 

la vegetació sigui, realment, esplèndida. 

Quan comences a deixar les últimes cases del poble enrera, te n'adones 

que, quasi sense voler-ho, t'has endinsat a la muntanya. 

Encara que no ho sapiguem, ens trobem cara a cara amb la natura. 

De petita ja m'agradava caminar i, passejant, passejant, arribar-me fins el pla de les 

violetes. 

En aquells dies, en que les tardes es començaven a allargar, solíem ana1:.hi a berenar 

els diumenges i, pel mig de les violeteres florides que deixaven l'aire ple de fragànc ies 

dolces, jugàvem tota l'estona. 

Recordo una tarda en concret, en què de sobte, vaig adonar-me que, per un camí 

moll d'aigua i ple de fang, es veien les petjades fresques de dos o tres porcs senglars. 

Varem tornar, xino-xano, per on havíem vingut. Crec que des d'aquell dia no hi 

he tornat a anar més. 

No per res! 

Però, recordo que en aquells moments vaig sentir molta por. 

Potser va sent hora de tornar-hi a anar! 

Potser algun dia faré el cor fort hi tornaré! 

Ara me n'adono que tot canvia. 

Les nostres idees, els paisatges, fins tot allò que crèiem que sempre seria igual 

arriba un dia que també canvia. 

Allà on durant anys les famílies del poble van tenir-hi camps, conreus, vinyes 

oliveres, s'hi alcen, avui per avui, empreses, indústries, torres o xalets. 
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Allà on ahir anàvem a passar el dia al voltant d'un foc o sota l'ombra d'una alzina, 

ara hi ha una carretera. 

O allí on hi havia una font natural, si aixeca una plaça de llosa. Sembla com si 

de vegades l'enyorança volgués ser més forta que tu. 

Però no! 

Realment, el que hem fet, era necessari per poder continuar amb aquesta lluita 

diària, que és la de tots, per poder ser una mica més competitius sense deixar de ser 

nosaltres mateixos. 

El secret per poder seguir sent un poble és en la gent, en les festes populars, en 

les tradicions, en l'aire sa i en els cels .blaus. 

l és que te n'adones del que tens quan has de viure lluny d'aquí. 

Quan un matí et lleves en una cambra diferent, d'una casa que no és la teva, obres 

els porticons de les finestres i mires cap a fora. 

No les veus, i et preguntes, on són les meves terres? On és el meu cel? 

Es fantàstic obrir els ulls i topar-te a l'horitzó amb la muntanya de Montserrat, 

serra de Verge trobada, indret de repòs obligat. 

On diuen les tradicions i les llegendes que és el lloc escollit per donar força als 

esperits. On l'home s'omple de llum i d'esperança, i de tots aquells bons sentiments, 

que mòltes vegades, se'ns adormen en l'oblit. 

Mai deixaré de sentir l'amor que sento vers la Moreneta. l m'omple el cor de joia 

portar-la tan dins meu. 

l es que és aquesta la terra que ens fa sentir d'aquí! 

Tanmateix, la muntanya de Sant Llorenç, recoberta de camins que conviden al passeig, 

al descans i a l'excursió, entre flaires de farigola, espígol i romaní, ens recorda que som 

al ben mig de la fondalada per on corre més el vent. 
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l és ara, entre aquests pensaments, quan me n'adono que fa dues hores que camino 

que començo a estar cansada. 

He parat a reposar a la plaça de l'Església, símbol del poble i del pas del temps. 

Mentre miro els pocs graons que porten fins a l'entrada em venen a la memòria 

tantes i tantes diades · de Pasqua, en les que els menuts i no tan menuts ens arreplegàvem 

per cantar caramelles. 

Ho fèiem molt bé! 

Si m'esforço una miqueta encara recordo alguna tonada. N'hi havia una que a mi 

m'agradava especialment. Tenia ritme de jota aragonesa i feia referència a les bones relacions 

mantingudes, en el temps, entre Catalunya i l'Aragó. 

Tanco els ulls i em ve al cap la lletra: 

]ovena/la amunt, 

Jovenal/a ava/1, 

cantant carame/les. 

Siguent Pasqua avui, 

Viladecava/ls, 

celebra les festes ... 

Érem una pila de vailets de tradició cantaire que, de mica en mica, anava passant 

de pares a fills, i d'aquests als seus, i així successivament per no perdre l'arrelament 

caramellaire. Tot és un munt de bons records. 

Com algú va dir una vegada: "sentim l'enyorança d'un gran que vol tornar a ser 

infant". 

l crec que és veritat. Qui no voldria poder tornar a les ja passades tardes d'estiu? 

Per córrer pels carrers, per saltar marges i remullar-nos els uns als altres amb afecte i 

innocència. 
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l sinó, als matins d'hivern, en què el problema més gran era haver de sortir del 

llit, agafar la cartera i anar fent via cap a l'escola, mentre la mare ens feia un petó a 

cada g-alta i ens donava l'esmorzar. 

Ara que m'enrecordo de la mare, em ve al cap que la meva deu pensar que m'he 

perdut. 

De camí cap a casa vaig fent recapitulació de tot el que he vist. De totes les 

sensacions que m'han recorregut el cos mentre passejava. 

L'olor de fresc i de bosc, el sol que ha torrat la meva pell, el vent que m'ha 

despentinat els cabells, el soroll de la natura i el de la mainada que sortia de l'escola ... 

En fi, tot allò que et fa sentir viva. Tot el que ens envolta dia a dia i no sabem valorar. 

l crec que ja sé que fer. 

Quan arribi a casa, seuré davant la màquina d'escriure i us explicaré com és el lloc 

on visc. 

Com és el meu poble. 

Com és Viladecavalls. 
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POESIA 

Maria Corpas Nofuentes 
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-1998 

SOMNI D'UNA NIT lRANQUIL·LA 

La nit és tranquil·la, 
és una de les nits més calmes. 
Només tranquil·la, perfecta, 
la inspiració per tots els poetes. 
No és ni clara ni fosca; 
ni hermosa ni trista; 
és simplement tranquil·la. 
Una nit on els nens 
només juguen. 
Una nit on els amants 
només s'estimen. 
Tan tranquil·la 
que els estels brillen perquè sí, 
i jo, aquesta nit somnio; 
sí, un somni lent 
sóc dalt la lluna minvant, 
que em bressola. 

l quan no somnio, 
recordo, 
penso en l'àvia, 
i em recordo petitona, 
ella em besava el front, 
tendrament, 
un moment abans 
que jo entrés en una nit 
tan tranquil·la, 
tan dolça com aquesta. 
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SOMNI DE COM L'ESTIMO 

L'estimo molt més 
del que pugui arribar a escriure. 
L'estimo tant que, 
en un pessigolleig, 
la màgia de l'amor 
esclata dins meu 
cada cop que el beso. 
En cada abraçada 
roba l'escalfor del sol, 
i esclata ... 
l en el nostre joc 
les roses perden ses espines; 
i en el mateix moment, 
veig un altre món, 
profund, dins dels seus ulls, 
que em miren, 
em segueixen 
allà on ell mateix em porta 
i em fan perdre 
en cada parpelleig. 

Un cop vaig somniar-lo lluny 
i em vaig despertar plorant; 
... ell estava al meu costat, 
fent-me un somriure de consol 
per cada llàgrima que em queia, 
acaronant-me, besant-me ... 

Desde llavors, cada nit, 
somnio com l'estimo. 
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SOMNI DE COM ENYORO 

Somnio com enyoro, 
me n'adono que n'és de gran el cor. 
Els records que hi caben, 
bonics o lletjos, 
en fi, tots els que després s'enyoren 
i, els que tant se val, 
siguin tristos o feliços 
ens faran plorar i somriure. 

De vegades somnies que a la nit 
brillarà intensament la lluna, 
però després no la veus, 
i l'enyores tant que plores; 
i aquelles llàgrimes teves 
et faran recordar un dia de pluja, 
llunyà segurament, 
on l'aigua et mullava els cabells 
mentre ell t'abraçava; 
i així recordaràs clarament, 
millor que mai, 
el seu somriure clar, 
brillant com els dies de sol. 
Així la pluja haurà marxat; 
però aquest dia dedicat als records 
el pensaràs somrient; 
perquè en un altre moment, 
el mateix record 
et portarà de lluny al pare, 
amb un gran regal de reis 
a les mans buides; 
o potser et durà 
una lluna tan blanca 
com la que vas somniar 
en l'altre somni. 
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SOMNI DEL MÓN QUE SOMNIO 

Heu somniat mai 
que el cel és tan blau 
que fa mal als ulls? 

Avui he somniat 
que era una fada blanca, 
tenia unes ales clares, 
i el meu cabell no s'acabava mai. 
En el somni tot era blau, 
el cel, la terra, tot. 
En el somni, una gota del cel 
queia just als meus peus; 
i al tocar a terra 
es feia una flor, 
la més bonica que mai heu vist. 
l en el somni un ocellet 
sortia de la flor, 
que cantava, tímid, 
la més dolça cançó, 
mentre s'enlairava 
cap un cel infinit, 
En el somni, aprop meu, 
també creixia un arbre, 
que pujava cap al cel 
al costat de l'ocell. 
l en el somni, aquest arbre 
m'acostava una branqueta 
i em donava un fruit net, 
el més bo que mai hagi tastat. 
En el somni, d'allà d'alt, 
baixava un àngel 
per menjar amb mi. 
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És cert, tot això és un somni. 

Tot això és el meu somni; 

un petit somni de nit tranquil·la; 

com quan somnio com l'estimo, 

com quan somnio com enyoro, 

com quan somnio que tots plegats 

som al mateix món que jo somnio. 

Com quan somnio que demà, 

quan desperti, 

el mateix sol que jo somnio 

brillarà per tots nosaltres. 
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Robert Tresens Cama 
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ON SÓC? 

Sento que m'arrenquen 
violentament 

de la meva llar, 
la meva única llar: 

l mentre ploro, 
desemparadament, 

m'agafen de peus i braços 
i fan el que volen amb mi. 

Quan me'n deslliuro 
sento a tot el cos 

una fredor terrible. 

Una claror enlluernadora 
em priva de veure-hi res ... 

Ni goso obrir els ulls! 

Els sons que m'eren familiars, 
i que sentia de lluny, 

ara els trobo eixordadors. 

* * 
Ara noto una mà 

que m'acaricia el cap 
suaument. 

l uns llavis, 
humitejats per llàgrimes, 

em xuclen la galta. 



A poc a poc sento l'escalfor 
d'un altre cos. 

Començo a distingir ombres 
tot un món nou. 

l els sons comencen 
a fer-se agradables. 

Quan per fi obro els ulls, 
em trobo voltat de cares 
que em miren amorosament. 
Cares, que sembla, 
que m'estiguessin esperant, 
desitjosos de conèixer-me. 

--- : no entenc 
_ . ., seves paraules, 

però el que desprenen 
aquells llavis 
em tranquil·litzen 
i em donen repòs. 

* * 
No sé què hi faig aquí, 
ni d'on vinc, 
però espero que aviat 
deixaré de ser foraster 
en aquesta nova llar 
que se'm presenta. 
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QUI SÓC? 

Proooooooooou! 

No vull ser tractat com un nen! 

No vull ser un home! 

No vull responsabilitats! 

El que vull ÉS LLIBERTAT!!! 

Tan senzill que era ahir, 

tan complicat que és avui! 

Ahir tot era fàcil, 

plorava una mica 

aconseguia el que volia. 

La mare m'acaronava 

i no me n'avergonyia. 

Avui tot és ben diferent. 

Tothom em demana, 

tothom m'exigeix, 

tothom espera de mi... 

un home. 

No veieu que no ho sóc? 

No veieu que no puc ser-ho? 

I, tanmateix ... 

no sé ... , no sé qui sóc. 



Què em passa? 
No em reconec! 
Davant del mirall 
només entreveig 
la cara d'un nen, 
que mai no serà un home 
malgrat els quatre pèls 
que despunten a la barba. 

El cap em bull! 

Em prometo fer coses 
però ni jo me les crec. 
Espero una oportunitat 
que mai no arribarà. 

Espero ... no sé què espero. 
Una il·lusió? 

PROU!!! 

Deixeu-me tranquil! 
Oblideu-me!!! 

l 3 9 
J o e s F l o r a l s l 9 9 8 



l 4 O 

QUÈ Hl FAIG AQUÍ? 

Una suau claror envaeix 
els meus ulls, adormits. 

Les tres escletxes obertes 
deixen passar els rajos del sol, 

ja ben desperts, 
que lluiten per vèncer 

la foscor de la cambra. 

Em giro i sento l'escalfor 
del cos d'una dona, 

la meva dona? 
Què hi fa al meu llit? 

Millor dit, què hi faig jo? 
Aquest no és el meu llit, 

ni els mobles són de la meva habitació! 

Cridaré la mare ... 

No, no goso fer-ho. 
Tinc por. 

l si no em contesta? 
l si a la cambra del costat 

hi ha els meus fills, 
en lloc dels pares? 
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Oh, no! 
No pot ser veritat! 

Ahir vaig anar al llit 
i avui havia d'anar 
a la festa dels amics. 

Com és possible tot plegat? 
Deu ser un malson! 
Tancaré els ulls 
i provaré de dormir 
altra vegada. 

Quan em desperti 
la mare, 
com sempre, 
m'obrirà la persiana 
i em farà un petó. 
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NO MARXIS, ENCARA! 

No m'explico encara 
com ha pogut succeïr. 

Ja ho diu la tradició 
que ha de ser així, 

però a nosaltres 
no ha de passar-nos. 

Nosaltres som diferents, 
nosaltres ens estimem! 

Hem rigut tant! 
Hem caminat tant! 

Hem viscut tan junts, 
que ara no me'n sé avenir. 

Potser et tenia massa segur, 
però a tu, bé t'agradava. 
Com n'era tot de dolç, 
de transparent, de pur! 

Com pot ser 
que ja no vulguis 
saber res de mi? 

Ara no em dius res, 
m'ignores ... 

Si em vull apropar a tu, 
em rebutges. 

Si et dic d'anar a caminar 
em respons que estàs cansat. 

Si t'agafo per les espatlles, 
et fereixo. 

Ja no sé què et passa pel cap 
i no m'hi deixes entrar. 



Qui t'ha canviat? 
No sé qui ets! 
l tanmateix, t'he parit! 

** 
Sento que perdo 
una part de mi, 
noto un buit 
desconegut 
que no puc identificar. 

Tot i que seguim vivint 
sota el mateix sostre, 
et sento lluny, 
com si fossis un convidat, 
un parent distant. 

** 
Què he fet malament? 
Quan no he estat al teu costat? 
No m'has tingut quan ho has 
volgut? 

Encara que sé 
que d'aquí a un temps, 
tot tornarà a la normalitat, 
tinc por de perdre't, 
tinc por que els nostres camins 
no es tornin a trobar. 
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EL MEU PAÍS? 

El meu país 
és ben petit. 

potser per això 
ha estat sotmès 
tantes vegades. 

Tothom s'ha vist 
amb el dret 
d'aixafar-lo, 

sense comprendre'l, 
sense valorar-lo, 

sense acceptar-lo 
tal com és ... 

Per això, hem cridat 
hem demanat la llibertat! 

** 
Llegeixo el diari 

veig que han matat 
un jove magrebí 

que treballava 
a casa nostra. 

Ahir apallissen 
un noi homosexual 
perquè altres diuen 

que no és un home. 



També m'adono que 
els avis i àvies 
són trets de casa 
perquè els fills 
no tenen temps 
per a ells. 

Les dones d'aquí 
ja no reclamen 
els seus drets 
perquè estan fartes 
de no ser escoltades. 

El meu país no sent 
els sanglots de les mares 
ni els crits dels seus infants 
que moren cada dia 
de misèria i fam. 

** 
Ara no em veig amb cor 
de lluitar 
per la llibertat 
d'un país, 
del meu país, 
del qual me'n sento 
estranger. 
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ESTRANY A LA MEVA TERRA 

Ja he arribat 
a la fi del meu camí. 

El meu alè 
és cansat, 

l'aire que absorbeixo 
ja no omple prou 
els meus pulmons. 

Sento com les meves cel·lules 
es van apagant, 

d'una en una, 
per no tornar-se 
a encendre més. 

Els músculs es van relaxant 
i adormint 

en un son profund, 
ple de pau i serenor. 

l al meu costat, 
ningú ... 

Ningú que se n'adoni. 



La meva dona, 
els meus fills, 
els meus néts, 
els trobo lluny, 
com si fossin 
d'un altre món, 
del món dels vivents: 
el món de l'activitat, 
de les preocupacions, 
de la supervivència material. 

Déu meu! 
Em resulta tan remot 
aquest món, 
i em fa tanta mandra, 
de tornar--hi! 

Prefereixo deixar-me anar 
i travessar la frontera 
del meu viatge vital, 
sense comprendre, 
a hores d'ara, 
encara, 
el món en el qual he viscut 
sentint-me com un estrany. 
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Fra ncesc Sa ez Maeso 

PARAULES VIOLETA 

Món cor viatja amb son amo i son senyor 
per viaranys i callissos de tristesa i de dolor. 

Una fiblada el travessa, una sageta el traspassa; 
una altre part arrancada, un altre amor passa. 

Altre cop el mateix, altre cop l'amor; 
altre cop malferit, altre cop el dolor. 

Massa cops ha passat, massa sagetes clavades; 
massa amors oblidats, massa ferides tancades. 

Es pararà, ja gairebé no podrà caminar; 
s'aturarà, cansat i no podrà bategar. 

Ja no podrà escoltar, ni tan sols veure; 
els sentits s'apagaran, i haurà de jeure. 

Faltarà poc, la senyora de la dalla serà el millor, 
faltarà poc, podrà reposar i s'acabarà el dolor ... 

.. .i les sagetes s'arrancaran, 
i les ferides es tancaran. 

Malgrat tot i sabent el seu destí, 
món cor camina amb son amo i son senyor, 
per camins i paratges de tristesa i de dolor. 
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ESCULPIDA EN LLUM 

Aquests esparpalls brillants 
que surten de la teva radiant cara, 

il·luminen el meu cor ardent 
convertint-lo en torxa viva assedegada d'amor: 

Submergint-me en aquest càlid mar 
que formen les ones dels teus sedosos cabells. 

Com brilla el teu rostre! 
Com il·lumina el meu cor! 

l encara que tinguessis un collar fet d'estels, 
com a penjoll la lluna, 

i com a fil un raig de sol, 
el teu rostre brillaria amb més fulgència. 

Com brilla el teu rostre! 
Com il·lumina el meu cor! 

Tot jo em giravolto fins al punt 
en que no sé si corre pel meu cos sang 

o si en comptes de sang, corre foc. 

Foc que em consumeix dia rera dia, 
foc d'amor embriagador, 

encès amb els trossos del meu cor, 
que tu, amb la teva fulgència, 

m'has près hàbilment. 

Avui, quan arribi la fosca nit, 
aquests esparpalls brillants 
que brollen del teu rostre, 

al igual que l'aigua d'un manantial, 
em guiaran amb tendresa entre les tenebres, 

sota la forma de platejada lluna, 
per a convertir-se després 

en el radiant sol del nou dia. 
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ESGUARDS 

El primer cop que et vaig mirar, 

en el teu lúcid rostre alguna cosa 

em va colpir; 
marfil pur era el somriure que m'encisà, 

bellesa natural de silvestre rosa 
que m'abellí. 

El darrer, les anfractuoses corbes 
que et formen, fruits exòtics i temptadors, 

m'esbaltiren; 

corbes que, esculpides per talladores 
descrites per poetes i escriptors 

m'atragueren. 

l cada cop en què et vaig mirar, 

l'Amor allí estava, amb l'arc preparat 

per disparar; 
alguns dards, punxeguts com agulles, llançà, 

l'efecte tingueren en mon cor, que enamorat 

es quedà. 
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GRAFIES DE PLATA 
SOBRE FONS ESCARLATA 

Gravades amb foc fulgent 
al mig del meu cor ardent, 

hi ha cinc lletres precioses 
les úniques per mi valuoses. 

Com a signe del teu etern amor 
Les ha gravades sense dubtar-ne 
Així, malgrat les distàncies, 
Rarament podré oblidar-ne 
Aquesta dolçor, aquesta cremor. 

l si aquest llaç d'amor que ens uní 

pel que fos no ens veiés envellir, 
aquestes belles majestuoses 
se'm clavarien com pues verinoses. 

Com fines espases d'un amor somort 
Les lletres em travessarien 
Amb gran intensitat i calor 

Rossegant-me, em matarien 
Anguniosament serien per mi la mort. 

Però mai res d'això passarà 
car el nostre foc d'amor no s'apagarà, 
ni aquestes lletres desapareixeran 
doncs el teu gran amor portaran. 
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FONT VIVA D1AMOR ETERN 

l fho explico seriosament, 
que no hi ha res com ella: 

ni la magnitud del firmament, 
ni resplendor d'una estrella. 

Ni puc sense oxigen respirar 
ni puc sense ella perdurar, 

ni tan sols un dia pot passar 
sense que amb ella pugui estar. 

Estigui fent el que estigui fent 
abans, després i ara, 

es repeteixen en la ment 
les cinc lletres d1 una "Clara11

• 

No vull res més en la vida 
que amb ella tot compartir, 

ni cap més alegria 
si ella no la pot sentir. 
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EL PERQUÈ 

Per llegir-los amb els ulls encesos de passió, 
per cantar-los amb el dolç piular del teu parlar, 

per omplir el teu pit d'ones d'emoció, 
he fet aquests versos d'amor: 

Perquè trobin en tu una llar, 
perquè els donis amor, alegria i passió, 

tres sentiments que jo no els puc donar, 
he fet aquests versos d'amor. 

Per fer-te fruïr amb la meva alegria, 
perquè sentis bategar la meva vida, 

he fet aquests versos d'amor. 

Per posar davant la teva presència, 
el meu amor i la meva essència 

amb alegria, somriures, llàgrimes i dolor 
he fet aquests versos d'amor. 
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SENSACIONS l SENTIMENTS 

Turments d'amor s'agiten dins de mi, 
enormes fantasies dins la meva ment, 
sensacions noves i un nou sentiment: 

temor a perdre't i a no poder-te sentir. 

Imatges de desenfrenada passió 
marquen els meus deliris d'amor, 

ones d'intensa i llarga emoció 
concentrades al bell mig del meu cor. 

La força amorosa de la nostra relació 
arrelada dia a dia, sent per mi el primer, 

romàntic sóc, i romàntic seré, i 

amb somriures o llàgrimes sempre t'estimaré. 
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PARAULES AL VENT 

Que n'és de curt aquest camí! 
Mentre• camino cap a ella, amb tu, 

Per què ... 
... no podem estar junts per sempre ... 
De vegades, 

tan sols de vegades, 

dolor. 

quan la nit és ja caiguda, i la foscor em rodeja amb els seus suaus silenciosos 
braços, 

miro a l'horitzó i em pregunto per què ... 
Mirant l'horitzó diürn, mentre el sol em crema els ulls, crec, 
ajuntant cel i terra, que en aquella petita però eterna línia, 
és on realment podrem estar junts. 

Junts. 
Unió. Dues guspires enllaçades. Pots veure-ho? Tanca els ulls. Relaxa't. 

Imagina ... 
Nosaltres enllaçats, a l'horitzó, Allà. Per sempre. Ho pots creure? 
Pots imaginar-ho? Vols imaginar-ho? 
Una gota d'aigua salada recorre la meva galta. No és aigua, no, és una llàgrima. 

Una llàgrima! 
Sí, podrem estar junts per sempre. 

Allà a l'horitzó, després de travessar la barrera de la mort, 
caminant per l'eternitat. 

Allà, dues guspires ballaran danses prohibides al voltant d'un foc embriagador. 
Amor, et desitjo. Amor, t'estimo. Amor, ets aire, puresa, vida. Tot. 

TOT 
Algú em pot entrendre? Estic sol? No, tu estàs amb mi. l tinc la estranya seguretat que 
m'entens. No és fantàstic!? Això no és real, no. 

Despertarem algun dia? 
Espero que no ... 
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CASTELL DE CENDRA 

Com un castell de cendra, 
tot va caient al nostre voltant; 

com grans figures de cera, 
que el nostre foc d'amor va cremant. 

l es fonen, amor meu, 
en veure la grandesa 
en sentir l'amargor, 

en omplir-los l'enveja 
de no poder sentir el vertader Amor . 

... quantes parelles en tota la història 
s'han· com nosaltres adonat 

que res prevaliex excepte la joia 
de sentir-se dia dia per l'Amor tocat?! 

... que només entre tot roman 
l'escultura d'alabastre alada 

l'àngel dominant enmig de la foscor, 
quan el tot es fon en un no res?! 

Tot el que em rodeja em sembla una ironia del destí, 
en veure'ls des del damunt d'aquesta ciutat, 
on els castells de cendra que ells han creat 
cauen desapareixent, per l'essència del Destí. 

l quan tothom hagi caigut, 
les properes generacions ens senyalin, 
no serem dos individus en un món, 

sinó una parella d'Amor enmig d'un Res que, 
com un castell de cendra, 
va caure al nostre voltant. 
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PARAULES VIOLETA (2) 

Mon cor viatja amb son amo i son senyor 
per viaranys i callissos d'amor i exultació. 

Entre la negror de la mort en què estava immergit, 
veu un bri de claror, un alè que de l'amor ha sorgit. 

Una espurna d'esperança dins meu ha aparegut, 
un alenada de gaubança que des les cendres ha nascut. 

Sa mirada desprèn llum que a mos ulls surt reflexada, 
en mon cor el seu perfum, revifa l'amor altre vegada. 

l mon cor desconcertat, per tanta bellesa unida, 
cau de ple enamorat començant de nou la vida; 

s'adona creuant els braços, que son Amor és el primer, 
que tots els altres eren fal·laços i aquest l'únic vertader; 

i recorda, complagut, el que varen se il·lusions, 
doncs amb ella ha conegut les autèntiques passions. 

Malgrat tot i trencant amb son destí, 
mon cor camina amb son amo i son senyor, 

per camins i paratges d'amor i il·lusió. 
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Laura Crespillo Gonzalez 

L'adolescència és una etapa 

dura però maca, 

que no et canvia la vida 

però te la marca. 

Quan vaig entrar a l'institut 

vaig tenir por, 

hi havia massa gent estranya 

aviat vaig canviar d'opinió: 

no gent estranya sinó companys i companyes. 

Vaig pensar que estava mal col·locada 

en aquella nova classe esvalotada 

que això mai canviaria ... 

i només pensar-ho patia. 

Tot això aviat canviaria: 

ja fins i tot em divertia 

ens renyaven cada dia, 

però ja sentia alegria. 
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Un dia parles amb algú 
i... va sentir el mateix que tu: 

ja coneixes a la gent 

i et sents millor amb ells. 

Els profes sempre discutien 

i nosaltres amb ells, 
perquè no comprenien 

els motius dels desgavells. 

L'únic que ens importa no és FESTA! 

simplement vivim amb gresca. 

Tot això respecte abans no és dolent 

únicament és diferent. 
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NARRACIÓ 
-------------+ 1998 

Maria Labiano 

Any 2059, tinc 74 anys i visc a la perifèria d'una gran ciutat, aquí no hi estic gaire 
a gust, tot i estar una mica allunyada, sento sorolls tot el dia, cotxes, gent, encara que 
no ho sembli, es nota tot el moviment de la ciutat, però és qüestió d'acostumar-se. 

Recordo com vaig viure fins als 13 anys, bé, ho explicaré, tot el que va succeïr 
fins arribar a viure aquí, al costat d'una d'aquestes GRANS CIUTATS. 

Jo tenia 13 anys i aquell estiu n'havia de fer 14, era l'any 1998. Durant l'hivern 
es sentien rumors que a l'estiu vindria un grup de gent estrangera a fer una espècie 
d'intercanvis entre ells i gent de Viladecavalls, el poble on jo vivia. 

Mica en mica aquests rumors es van convertir en propostes per acollir a alguna 
d'aquestes persones a casa nostra, sense la necessitat que un de la família anés al seu 
país. No només a la meva família, sinó que d'aquestes propostes ( que arribaven per carta), 
n'havien arribat a gairebé totes les famílies del poble. En general, la gent del poble ens 
ho vam prendre bé, ens semblava que això que vingués gent estrangera a fer una mica 
de turisme i que persones del poble anéssim allà era una bona idea. 

Va arribar l'estiu i moltes de les famílies a les que els hi havien enviat les propostes, 
estarien acompanyades durant aquells 3 mesos per una persona estrangera. 

Cap a principis d'aquesta estació, quan jo ja havia complert els 14 anys i havia 
començat les vacances d'estiu, va sortir un del números de LA REVISTA, aquesta era 
una publicació que sortia cada 2 mesos i explicava una mica les novetats que hi havia 
al poble, coses curioses, esports, notícies, un tema central i moltes més coses que sempre 
ens interessaven a tots, en aquets número, que no recordo quin era, en el tema central 
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hi explicava el tema dels intercanvis, ja que era una assumpte del que es parlava molt i 
hi deia unes quantes coses sobre això. 

Bé, passaré a explicar com va anar l'estiu. Jo em llevava per anar a buscar el pa, cap 
allà a les 9 i el poble estava bastant tranquil, em trobava a 5 o 6 persones que també 
anaven a buscar el pa, però quan ja havia passat l'hora d'esmorzar per a la majoria de la 
gent, sortia amb els amics a donar una volta pel poble i ens trobàvem gent per tot arreu, 
sempre hi havia cues per comprar qualsevol refresc, gelat, etc. i batibulls per tot el poble. 

També em vaig fixar que sempre hi havia uns homes molt mudats rondant per 
allà i parlaven el mateix idioma que la gent que havia vingut a fer els intercanvis, aquests 
homes em van estranyar molt però al final ho vaig deixar estar. D'aquesta manera, amb 
tanta gent pel poble -que fins i tot hi va haver poc espai per la festa major-, vam passar 
l'estiu, i cap a finals, tota aquella gent va marxar cap al seu pis molt satisfets, deien que 
els havia agradat molt el nostre poble. 

Bé, vaig començar el col·legi al setembre, en aquell temps tot estava tranquil, però 
he de dir que jo m'havia fixat que d'aquells homes mudats que havien vingut a l'estiu, 
en seguien venint i s'ho miraven tot de dalt a baix, tot i això jo no sabia que hi feien 

encara estava intrigada. 

Cap al desembre, a casa, vam rebre una carta dels estrangers on hi deia que 
VILADECAVALLS, els havia agradat molt, que era un bon lloc per fer turisme, per 
conèixer altres cultures i viure experiències noves i que era un poble molt agradable. 

Però al final de la carta hi deia que aquest espai [Viladecavalls), es podia aprofitar 
millor del que estava, pels turistes i per tota la gent que ho anés a visitar, que s'hi podien 
construir apartaments, o algun tipus d'hotel. 

En aquell moment ens vam pensar que volien dir engrandir el poble la cosa 
va quedar així, ningú se'n va preocupar. 

Tot aquest tema va estar molt calmat fins que: 
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Al gener aproximadament, vam rebre una carta que ens deia molt clarament que 
la carta anterior es referia a que volien destruïr VILADECAVALLS per transformar-lo 
en un espai turístic, i que d'aquesta manera ens feien fora de les nostres cases, que 
marxéssim, ells ens oferien una casa millor (deien) a la perifèria d'una gran ciutat i també 
l'estància de 10 dies, en un dels apartaments que es farien al poble, i que si no marxàvem 
del poble i en instal·làvem a la casa que ells ens oferien, per pròpia voluntat, ells ens 
farien fora, que res els podia parar, que no ho intentéssim perquè deien que tenien molts 
diners i molts contactes amb gent de molt poder. 

Des d'aquell dia, el poble estava molt mogut, s'hi feien moltes reunions, tots 
estàvem molt preocupats, jo veia que no hi havia bon ambient, els meus pares no estaven 
tranquils i jo em temia el pitjor. 

Entre tots vam decidir lluitar pels nostres habitatges, que igualment que el poble 
significaven molt per poder viure. 

Va anar passant el temps, nosaltres, bé, la gent adulta, organitzaven manifestacions, 
protestes, enviàvem cartes i moltes coses més. 

Però veiem que el que ens havien dit els estrangers sobre el seu poder, era ben 
cert ja que ningú ens volia ajudar, ningú ens escoltava, estàvem atrapats. 

Quan de cop i volta vam rebre una carta que ens va fer acabar les ganes de 
lluitar pel que era nostre, en aquesta se'ns comunicava que o marxàvem con a màxim 
al cap d'un mes o ens quedàvem sense casa, ni la de Viladecavalls, ni la de la perifèria 
de la gran ciutat. 

Davant d'això, la gent del poble, no vam tenir més remei que seguir les seves 
indicacions i traslladar-nos allà on ens deien. 

Per a mi va ser un gran canvi, i al cap d'un mes, més o menys, vaig anar amb 
els meus pares, a veure el poble i el que vaig veure em va entristir molt, ja no hi quedaven 
la gran majoria de les cases del poble, totes estaven destruïdes, al igual que els comerços 
i era ple de màquines excavadores per tot el "poble", no em pensava que VILADECAVALLS 
pogués acabar d'aquesta manera. 
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Des d'aquell dia no hi he tornat, només sé que Viladecavalls com a centre turístic 
va tenir èxit durant uns quants anys i ara és un espai abandonat. l no he parat de pensar 
que aquella gent ens va destrossar una tranquil·litat amb la que vivíem al nostre poble, 
perquè' després el seu projecte acabés així. 

Amb aquesta trista història que vaig viure, crec que quan v1v1em al poble, no 
el vam saber apreciar mai tal com era, i ara mateix, donaria el que fos per tornar a 
VILADECAVALLS, el poble on jo vaig ser tant feliç. 
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Daniel Troya Rodrfguez-Arias 

Vet aquí en aquells temps que de la palla en feien fems .. , el dia 14 de febrer de 
1612 va néixer en una casa de pagès, situada al capdamunt del Torrent d'en Llor, un noi 
anomenat Pere. Era molt eixerit i tothom el coneixia com a Pere d'Enllor. 

En Pere, a mesura que creixia, ajudava al seu pare a treballar les terres del marquès, 
que també era el propietari de boscos, masos, camps de conreu i molins que es trobaven 
entre Coll Cardús, Serra de Sorbet i Torrent de Gaià. 

UNS ANYS DESPRÉS 

El nostre protagonista ja estava fet tot un home. Amb vint anys era fort, àgil, 
ulls clars, cabells rossos, admirat per joves i vells, era el bandoler més famós de la comarca. 

Un dia, mentre bevia aigua de la font del Camí Ral, situada en el camí que va 
de Terrassa a Vacarisses, va sentir uns crits de dolor. Apropant-se prudentment va veure 
con en Joan de Trasquella, senyor del Castell de Vacarisses, un home egoïsta i sense 
escrúpols, fuetejava, muntat a cavall, a dos joves pagesos malferits. 

En Pere no s'hi va poder estar i, sense dubtar-ne un moment, es va llençar damunt 
el genet fent-lo caure del cavall. En el mateix moment que el bandoler s'aixecava, van 
sentir un fuet que el travava pel peu. En Trasquella, pujant al cavall i sense deixar anar 
el fuet, va començar a cavalcar. Un dels camperols, en veure les intencions del senyor, 
va agafar la falç i va tallar la tralla, salvant-lo d'un mal moment. El bandoler va recuperar 
el mosquetó del terra però en Trasquella va fugir. 

l 6 4 
J o e s F l o r a l s l 9 9 8 



Un cop ja recuperat, en Pere va donar les gràcies als dos camperols i els hi va 
dir si volien anar amb ell a la que ara es coneix con la Cova dels Lladres. Els dos camperols 
van acceptar i, posant rumb cap el sud, van arribar al seu amagatall no gaire confortable 
però, D'éu n'hi do! per ser una cova. Allà, van trobar dinant els dos membres de la 
quadrilla d'en Pere. En Miquel era el més jove, un noi no gaire alt, ulls grossos i rodons, 
molt prim i més aviat curt de gambals. Al seu costat menjava en Pep, l'amic íntim d'en 
Pere, petit i rabassut. 

Havent dinat els van explicar com era la vida d'un bandoler. Al cap de poc temps 
tots plegats van començar a assaltar viatgers i amagar tot el que robaven en llocs que 
només ells coneixien. 

Un dia van aturar a en Miquel d'Esterdiu, home grassonet, desconfiat i tossut 
que era l'amo del mas fortificat de Cavall Jussà: 

- On va tant carregat? -va preguntar en Martí, uns dels camperols, assenyalant 
dos ases carregats amb uns sacs plens de cereals. 

- Deixi, que jo l'ajudo -va dir en Jaume, l'altre camperol mentre agafava un sac 
i se'l carregava a l'esquena. 

- Espereu! va respondre en Miquel d'Esterdiu. No vull que les vostres brutes mans 
toquin els meus sacs de gra - va dir fent un senyal als dos homes armats que l'acompanyaven 
i que, sense esperar i amb les escopetes a punt, es dirigien cap els bandolers per prendre'ls
hi el sac. Mentre un es carregava el sac a l'esquena, l'altre apuntava als bandolers amb 
l'escopeta. 

En Pere, sense que ningú se n'adonés, va treure una pistola i va dir: 
- Jo de vós no em mouria si voleu viure! Digueu-li al vostre company que ens 

doni el sac. L'home sense pensar-s'ho més va dir: 
- Eh! Berenguer 
- Què passa Joan? -va preguntar girant-se. 
- No ho veus? -va exclamar assenyalant a en Pere. 
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Ell, entenent la situació, va descarregar el sac i els hi va donar. 
Quan ja marxaven, es va sentir: 
- Sóu uns inútils! Com heu pogut donar un sac sense el meu permís? -va protestar 

dir en· Miquel d'Estardiu. 
- Però Senyor, ens podria haver matat! 
- Sí que són pallussos! Deixar-se robar amb una pistola descarregada! -va esclatar 

en Pere, tot rient. 
De tornada a la cova van amagar el sac. 
L'Endemà van tornar a robar ...... i així durant molt de temps fins que les seves 

víctimes el van denunciar davant el marquès. 

Un dia, quan en Martí caçava, va sentir uns cavalls que s'acostaven. El bandoler, 
desconfiat, va córrer a avisar els seus amics de l'arribada dels homes armats. 

Els bandolers van empendre la marxa cap el mas de Sa Corona, prop de la pedra 
Degollada, una pedra que de petit en Pere havia admirat per la seva forma i que li portava 
molts records. 

Un cop al mas, en Pere va saludar el seu bon amic Francesc i li va explicar tot 
el que havien fet i que eren perseguits i que necessitaven amagar-se durant un temps. 
En Francesc els va acollir de bon grat. 

L'any 1650 els soldats del marquès van enfrontar-se amb una quadrilla de bandolers 
a la Serra de l'Obac. Després d'una lluita ferotge tres bandolers foren morts ... 
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Laura Crespillo Gonzalez 

Hola hem dic Cristina i ara us explicaré una història que va succeir aquí a Viladecavalls 
fa temps. Jo tenia 13 anys. Era (i ho continuo sent) força baixeta per la meva edat, i 
morena. Segons la gent del meu entorn dotada d'una gran imaginació. 

Era estiu. Els divendres per la tarda la mare marxava (acompanyada del pare i de 
la meva única germana, de 6 anys) a fer un curset per motius de treball (ja que era 
mestre) i no tornaven fins dilluns a la tarda. 

Recordo que tot va començar, quan la Laia, la meva millor amiga va fer-me una 
proposta per no passar novament un cap de setmana avorrit: 

-Perquè no vens a casa meva aquesta tarda? Podries quedat-te a dormir fins i tot. 

Els seus pares s'havien marxat de viatge i no tornarien fins diumenge. La Laia 
no tenia germans i encara que no ho volés confessar tenia una por terrible a estar sola 
de nit a casa. Vaig acceptar. 

Gairebé s'havia enfosquit quan aquella tarda vaig sortir de casa meva, vaig creuar 
dos carrers amunt i vaig arribar a casa de la Laia. 

- Quan has trigat! hem tenies preocupada! 
- Jo el que penso és que tens por d'estar sola a casa! 
- l tu et creus molt valenta. 
- No seria millor perdre totes les pors de cop? 
- Què insinues? 
- Podríem anar a la vella casa de Can Turu. Està abandonada per aquí tothom 

pensa que esta embruixada. 
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Després de resistir-se una mica, ja érem al carrer. El vent bufava suaument. No 
és que fos molt valenta, però el meu esperit aventurer podia amb totes les pors que 
creuaven el meu cap a una velocitat sorprenent. La casa estava envoltada d'una zona verda. 
Els carrers estaven solitaris. La vella masia de pedra semblava sota la llum de la lluna 
més sinistre que qualsevol de les coses que havien dit sobre aquella masia. Ara sabríem 
la veritat. A més ... es el nostre poble i que podia passar? 

Vam començar a pujar els graons. Volíem anar a la part més alta, la que mai 
havíem vist, ja que una vegada vam anar a la planta baixa quan ens hi van portar els 
mestres per celebrar alguna cosa que no recordo bé. Per algun motiu hi van insistir 
molt que no hi pujéssim. Tot estava cobert de pols. Tot era inhòspit. Vam entrar sigilosament 
quan de sobte un soroll que venia de l'armari de la tenebrosa cambra. Armades de valor 
vam anar fins a l'armari. De l'armari sortí una noia pàl·lida que en veuren's i després 
de presentar-nos, ens va dir: 

- Visc aquí des de fa uns mesos. 

No faig cas de les estúpides històries sobre la masia, els meus pares són de 
viatge. Uo vaig pensar que no en tenia). 

Vam decidir convidar la nostra nova amiga a passar el cap de setmana amb nosaltres. 
Vam arribar a la casa de la Laia. La Laia s'havia mudat a Viladecavalls feia un any, després 
de comprar una casa que havia estat abandonada. 

Vam menjar crispetes i vam riure fins a tard. Després ens vam dormir ... o això 
em va semblar. La Rosa (la nova amiga] va llevar-se, serien les 3. La vaig seguir, pensant 
que no sabia on era el bany, però ella amb els ulls ben oberts semblava saber-ho bé. 
Va anar a les golfes. La Laia no sabia que en tenia! Va treure un vestit d'una caixa se'l 
posà i va posar una malenconiosa música. S'en va tornar al llit. Vaig decidir no comentar
li res a la Laia. 
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Durant el dia vam sortir a passejar, tot va ser normal. Però a la nit la Rosa va 
tornar a les golfes, aquesta vegada la seva perduda mirada es va fixar en un punt i el 
seu ro~tre va reflexar una por mortuòria. Després la seva mirada perduda es va clavar 
en els meus ulls. l va començar a demanar-me ajuda plorant. 

Va sortir precipitadament a fora i va dir-me que la seguís. Vam arribar al cementiri. 
Allà, en una làpida hi havia una cosa que em va deixar muda: 

ROSA. A continuació es va posar a plorar, tot assenyalant una foto ... seva. 

No volia despertar-la, (pot ser perillós en aquest cas) era somnàmbula i em demanava 
ajuda, ... era un fantasma! però per sobre de tot, era la meva amiga. Així que la vaig 
seguir, de nou a les golfes. La seva veu semblava un lament. Va donar-me un vell diari 
perquè el llegís: 

Tenia la data de 5 anys enrere, i feia referència a l'assassinat d1 una noia, ROSA 
en la seva pròpia casa, no es sabia a mans de qui ja que no van trobar mai 11arma del 
crim. La seva casa era la casa de la Laia! 

A continuació va dedicar-me una mirada profunda mentre treia uns documents 
i... va empunyar un ganivet. Sabia que no em faria cap mal. Va dir-me: 

- Ajuda1m. Té l'adreça de l'assassí. Sé que és perillós ... donar-li a la policia. Gràcies. 
Va marxar. Vaig començar a llegir-me els documents. 

Entre ells hi havia un diari escrit per la Rosa. La nit de la tragèdia va convidar 
als amics a casa seva, però abans de que arribessin algú va matar a la Rosa. Quan els 
amics van arribar van trobar el cos. l jo tenia 11adreça de l'assassí, el ganivet amb les 
empremtes de l'assassí, el diari de la Rosa, i una vivència personal única. Tot i que era 
de nit no vaig poder esperar, així que vaig sortir amb el material, en direcció a la cabina 
de telèfon més pròxima. Dues fortes mans van subjectar-me per les espatlles; per un 
moment m1envaí el pànic, però aquesta sensació va desaparèixer ràpidament: era un 
policia. 
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- Senyoreta, què fa amb aquest ganivet a la mà? 
Vaig dir-li que ho havia trobat per casualitat a la casa de la Laia. 

El relat de l'assassinat, va passar (així ho havia dit el policia). Però les meves 
empremtes eren a "l'arma" juntament amb les del veritable assassí i la policia creia que 
havia sigut jo: 

- Tu llavors tenies 8 anys ... tu et quedaràs aquí una nit. Ah ... qui és l'altre? 

Vaig passar tota la nit explicant l'història al cap de policia. 

Pel matí va sortir l'història sobre la meva detenció al petit diari del poble. Però 
un dels exemplars, va anar a parar a males mans: un noi de 20 anys, però no qualsevol 
noi: l'assassí. Només llegir el diari, aquell dia a la nit quan jo era encara a comissaria 
el noi es va dirigir a casa de la Laia. La Laia no va assabentar-se de res, pensava que 
havia anat a casa, ja que mai llegeix el diari. 

Després de molts intents la policia va decidir acompanyar-me i veure les golfes. 
Vam pujar. Allà hi era el noi. Va quedar tant sorprès que no va posar resistència. Ell 
mateix va confessar que quan tenia 13 anys, no va ser convidat a la festa de la Rosa. 
No tenia amics degut al seu caràcter agressiu, així que... El noi va ser traslladat a una 
presó d'una província propera. La Laia, que quan va entrar el noi estava dormint i no 
va assabentar-se de res, gairebé no va poder creure la meva història. 

Segur que la Rosa des d'e[ cel estava contenta, i jo em sentia molt bé. La Rosa 
va passar molt de temps esperant l'ajuda d'algú que finalment va arribar pels voltants 
de Can Turu, on la Rosa tant va plorar, van créixer un munt de rosers de roses roges. 
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Mar Costa Hurtado 

Ho havia planejat tot feia molt de temps. 
Quan quedava amb ella intentava quedar en llocs apartats de Viladecavalls. No entenia 

com algú ho podia haver descobert. Potser ella ho havia dit a algú. Però no, havien 
quedat que no ho diríem a ningú. 

Potser la secretària, Però no, ella era una dona decent. 
Es va passar tot el matí pensant que havia pogut ser. No se li acudia res. El porter, 

la secretària, la recepcionista, algú de l'oposició ... 
En Joan Sabater era una persona sense escrúpols. Havia trepitjat a tanta gent que 

ja n1havia perdut el compte. 
El seus desitjos s'havien realitzat gràcies a un pla poc original però en el seu cas 

molt efectiu. 
Tot va ocórrer a la inauguració de la Depuradora d1Aigües. Va ser aleshores quan 

ell i la dona de l'alcalde es van conèixer formalment. 
Va passar el temps i per fi la va conquistar. Anar al llit amb ella no era un sacrifici 

ja que era una dona força atractiva. Després de varis mesos es presentà a les eleccions 
Municipals. 

Com qui no diu la cosa li comentà en una de les seves cites si podia dir-li al seu 
marit alguna paraula a favor seu amb l'excusa de que si fos tinent-d'alcalde es podrien 
veure més sovint. 

Al cap de poc ja podeu imaginar l'orgullós qu€ estava en Joan per haver sortit 
elegit tinent-d1alcalde. Al cap d'un any i escaix va rebre ranònim. 

La seva secretària li entregà una nota que havia trobat a la bústia de casa seva. 
En quan obrí el sobre, un text amb retolador, aparegué davant del seus ulls. L'anònim 
deia així: 
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- A l'alcalde no li agradaria saber la informació que tinc sobre la seva dona per 
donar-li. A no ser que em pagui la quantitat en efectiu de 12 milions de pessetes. L'únic 
que haurà de fer és deixar els diners enterrats a l'extrem esquerre de l'antic frontó del 
Camí de Can Sanahuja el dia 13 de juliol. 

Què podia fer? Segons el criteri d'en Joan, la millor solució per eliminar els problemes 
era des de l'arrel. Per tant hauria d'arrencar aquella mala herba que havia gosat enviar
li l'anònim. Així que va decidir descobrir a tota costa qui era. 

Pensava i pensava, va estar dies pensant i sospitant de tothom. Un cop va decidir 
anar al despatx de la seva secretària que estava teclejant a l'ordinador: 

- Lluïsa, tens idea de qui et va enviar el sobre? 
- No senyor. Són males notícies? 
- No. 
Van passar els dies i s'acostava el moment de pagar però ell no pensava pas pagar, 

sinó liquidar aquell desgraciat. 
Un dia, entrant a l'oficina va veure en un d'aquells papers grocs que s'usen per 

enganxar notes o recordatoris, la lletra de la nota era la mateixa que la del xantatgista. 
- Lluïsa, de qui és aquesta lletra? -pregunta en Joan Sabater amb impaciència a la 

seva secretària. 
- Del meu fill, perquè ho pregunta? 
- Com es diu? 
- Pau Requesens. 
En Joan va anar al seu despatx. Així que el graciós de xantatge era en Pau. El 

coneixia des de feia molt de temps. Era un drogaaddicte força beneit al qual ell li havia 
proporcionat pastilles. En Pau havia vist a en Joan amb la dona de l'Alcalde i no tenia 
diners per als seus al·lucinògens. Així que va decidir treure'n profit. 

En Joan anà a cercar ràpidament a en Pau que vivia en un carrer de Can Corbera. 
Es trobava a casa seva estirat al llit, col·locat i remugant coses inintel·ligibles. En 

Joan entrà a la casa, ja que la porta estava oberta i entrà sense problemes. Un cop es 
trobà a en Pau digué: 
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- Hola Pau t'en recordes de mi? 
En Pau no contestà però va obrir els ulls i amb cara de babau començà a riure. 

Al cap_ d'una estona de cop s'adonà que les intencions d'en Joan no eren pas bones. 
Intentà sortir del llit però no ho aconseguí degut al fort cop de puny que li va 

donar en Joan. 
Tot espantat, plorant i amb el nas sagnat digué: 
- Ho sento no et volia fer xantatge ... 
- A quanta gent més li ho has dit!? 
- A ningú, t'ho juro si us plau no em facis mal! 
- Segur que en un dels teus numerosos "col·locons" no li has dit a ningú? 
- No, t'ho juro si us plau no em facis mal, no em facis mal, no ... 
No vaig tenir temps d'acabar la frase ja que en Joan va agafar el llum de la tauleta 

de nit i li estavellà en mig del crani. 
En Pau quedà estirat al llit amb el front tot ple de sang. Ràpidament en Joan sortí 

de la casa, entrà el cotxe al garatge i tancà la porta. Tornà l'habitació on la ferida d'en 
Pau havia tacat de sang tots els llençols. Agafà el cos i el diposità en el portaequipatges 
on prèviament hi havia posat papers de diari. Agafà els llençols i les restes del llum que 
havia estavellat contra en Pau. Netejà una mica les empremtes de tot allò que havia tocat 
com ara els poms de les portes. l marxà amb el cadàver del portaequipatges i el diposità 
sobre la taula de marqueteria que hi havia al garatge. 

Va anar a la cuina i en un dels calaixos va trobar el tallant de carnisser que el 
seu pare li havia regalat feia molt de temps quan era un aprenent de carnisser. 

Un cop a la vida els coneixements de carnisser li anirien molt bé. El cap, les mans 
i els peus els hauria de cremar o de llençar a trossos a les escombraries. Però la resta 
es podria aprofitar perfectament. 

Va començar a escorxar el cadàver. Encara era tebi. Això li facilitaria les coses ja 
que si el cos d'enduria tindria molta feina. El cap, les mans i els peus ho posà dins d'una 
bossa de la brossa. 
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Va tardà una hora. Estava exhaust, amb tota la roba plena de sang. Algú que no 
hi entengués en el tema podia confondre ràpidament la costella d'un porc amb la d1en 
Pau. Les vísceres les llençà. Mentre dipositava la carn en bosses hermètiques d"'Albal" 
per poder congelar la carn, va pensar que havia fet un acte digne d'un psicòpata però 
ara el mas ja estava fet. 

Va netejar tot el garatge a consciència i el maleter del cotxe també. Tot lo que 
havia sobrat ho ficà dins de la bossa on i havia ficat el cap, les mans i els peus. l s1 ho 
endugué tot a Barcelona on ho llençà en un abocador. 

A la tarda no va anar a treballat: Estava molt nerviós era el primer cop que matava 
a algú i els remordiments no marxaven, seguien allí en algun lloc ben amagat del cervell. 
Per donar-se ànims pensava que un drogaaddicte com aquell no el trobaria a faltar ningú 
i la seva desaparició podria ser associada a algun problema amb les drogues. 

L'única persona que patiria seria la Lluïsa, la secretària d'en Joan. Si la pobra dona 
sabés que treballava per l'assassí del seu fill... 

En Joan es va encarregar d'organitzar la paella de Festa Major amb la fi de poder
se desempallegar del munt de carn que tenia al congeladoi: Es va oferir anar a comprar 
la carn. l tot va succeir com havia planejat, la paella amb la carn d1en Pau va ser un 
èxit. Fins i tot alguns veïns li demanaren a en Joan on havia comprat aquella carn de 
porc tan exquisida. 

Va passar el temps i com en Joan havia suposat la desaparició d1en Pau la van 
associar a algun problema amb camells. 

Els remordiments no desapareixien. Tot semblava normal. Però, fins quan? 
Aquesta pregunta atemoria a en Joan. 
l si un dia un gos desenterrava la bossa on hi havien restes identificables d'en Pau. 
Fins quan podria aguantar el pes a la consciència que li comportava el nefast 

assassinat. 
Fins quan. 
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Jordi Sebastià i Galí 

30 de Març del 1998 

- Hola Gerard! ... Has vist la portada del Nou 9 de dissabte? 
- No, el meu pare aquest cap de setmana no l'ha comprat. - Doncs han publicat que 

hi ha hagut una baralla entre dos treballadors de les obres del nou Institut. Sembla que s'han 
esbatussat de valent. Fins i tot va haver d'intervenir el Xavi policia, i pel que diuen, ningú 
no ha aclarit la causa. - De quin Institut parles? 

- Noi! Desperta. De quin Institut vols que parli! Del nostre De l'ES Viladecavalls. -Val, 
val Xaval, .... No apretis tant que ja t'he entès. Però Josep tu creus que l'estrenarem mai aquest 
nou Institut? - No ho sé. De moment dinen que el curs vinent comencem des del primer dia. 

- Va! Sempre diuen el mateix, i després, amb una mica de sort, acabem en una "caracola". 
Com a primària. 

- Doncs a mi la "senyu" m'ha dit ....... . 
- Deixeu córrer!... Que vols que et digui la "senyu"? .... Els grans sempre diuen el que 

convé dir, i després si no és així, espavila't. 

Aquest matí, com tots els dilluns hem fet, català, mates i gimnàstica. La conversa amb 
el Josep m'ha desvetllat una mica de l'ensopiment propi del dia. Cal fer alguna cosa per 
animar-se. Els professors només fan que repetir el que ja sabem (estem fent repàs per preparar 
els controls de fi de trimestre) i si no ens espavilem ens morirem d'avorriment. 

- Josep!... Tinc una idea 
- Ufl Ja tremolo. 
- Sortint de classe a la tarda podríem anar a talanejar les obres. - Quines obres? 
- Noi!... Desperta!... Quines obres vols que siguin!... .... Les de l'Institut. 
- No ho sé ... Avui ens toca tenis ... Podríem anar-hi quan acabem. Els paletes ja no 

hi seran a aquella hora. 
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- En bicicleta. Val? 
- D'acord! 

Ostres!. Sembla que el dia ja s'anima una mica. Farem alio que els grans diuen que 
no es pot fer: No sé perque la idea m'excita. Ja m'imagino, gairebé a les fosques endevinant 
els passadissos, les aules, el gimnas, ... Haurem de passar el filat i el més emocionant de 
tot, sense que ningú ens vegi. Per un, si de cas, m'enduré la lot. El frontal del meu pare. 
Potser és molt fosc i cal llum. 

Quan he arribat a casa, al migdia, he buscat el diari per veure que diuen de la 
baralla. No en doien res, pero una petita nota a l'apartat de Viladecavalls, parla de l'estranya 
desaparició d'un treballador. Si, si, ho he vist bé. D'un treballador de les obres de !'ES. 
L'article diu que la seva dona el troba a faltar des del dissabte i no en sap la causa. 

A la tarda, amb el Josep hem decidit continuar amb el pla. 
- Josep. Passem el sabó. Amb les presses l'he deixat a casa. 
- Té. l espavila que no tenim massa temps. Si arribo tard a casa, la meva mare em fotrà. 
- Vinga! ja acabo. Esperem al costat de la bici que ara pujo. 

La tarda es llarga i amb el canvi d'horari del dissabte, encara tenim prou llum per 
a l'aventura. No hem trigat massa fins a les obres. Hem hagut de passar molt ràpidament 
endins i cap a la zona que dóna al poble, ja que pel vial Sant Jordi, a aquesta hora, hi 
ha molt transit. Crec que just quan em entrat a passat el meu pare en cotxe. Per sort 
no ens ha vist. De l'edifici dels bombers tampoc ens ha vist ningú. 

- Ara cal trobar per on entrar- diu el Josep-. El filat esta prou ben posat en aquesta zona. 
- Si, però ja ho trobarem. És massa llarg perquè no hi hagi un forat. 

Efectivament. Allà al davant nostre i per damunt d'una zona lleugerament esllavissada 
trobem el nostre entrador. Ja ho tenim!. He embrutat el jersei i el tinc ple de pols. La 
mare s'enfadarà. Les obres són realment desastroses. Tot és brut. Per tot hi ha trossos 
de formigó i ferros escampats. També filferros, sacs de ciment buits, fustes, claus, ... ja 
cal que vigilem. Davant nostre s'alça l'esquelet grisós, d'allò que realment, ara, no podem 
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imaginar: Ni les aules ni els passadissos, ni res de res, és identificable. Només, la planta 
baixa i el primer pis s'endevinen amb molta imaginació. 

- Això és un desastre! 
- No hi ha qui si aclareixi. Moltes columnes i forats però jo no veig ni el rebedor. 

De cop, com sorgit del no res, sentim un fort soroll com si caigués un moble 
enorme al terra, que ens deixa glaçats. instintivament ens ajupim just en el moment que 
sentim unes veus escridassant-se. S1 insulten i es diuen, com diria el meu pare, el nom 
del porc. Enlloc de calmar-se, cada cop apugen el to, arribant a nivells de bogeria. Intentem 
entendre el que diuen, arrupits i espantats darrera una de les columnes on hi ha un 
bidó ple d1aigua, però la por no ens deixa espai per a la concentració. Sobtadament 
sentim un estrèpit que ens deixa mig sords, i després, ... el silenci. El cor va a cent, les 
mans suades, les cames tremolen, però nosaltres quiets. Esperem uns 10 minuts i no 
sentim res més. Arrossegant-nos com cucs, o pitjor, els pantalons se m1 omplen de pols 
i terra, anem fins a l1entrador, i molt poc a poc, blancs com la cera i sense fer soroll, 
marxem cap a casa sense dir-nos res més. 

31 de març del 1998. 

- Josep ... , què has dit alguna cosa a casa teva? 
- Ni parlar-ne. Si ho sabessin els meus pares tindríem sarau. 
- Jo tampoc he dit res, però si vols que et digui la veritat estic molt espantat. 

Crec que allò que vam sentir va ser: .. , un tret. 
- Un tret? 
- Sí, un cop passejant pel bosc, vam sentir el mateix soroll quan un caçador va 

prémer el gallet a dues passes nostres. El meu pare una mica més es baralla amb ell 
de 11enfadat que estava. 

Avui les classes de primeres hores no han estat el de sempre. L'excitació del viscut 
i el secret, ha fet que estéssim distrets. Amb el Josep hem intercanviat missatges amb 
el nostre llenguatge de gestos. Hem decidit que a l'hora del pati anirem a consergeria 
a pidolar el diari. Potser hi ha quelcom interessant. 
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Efectivament, l'ensurt ha estat de primer ordre. El titular del diari ens confirmava 
el pitjor "TREBALLADOR DE L'IES VILADECAVALLS APAREIX ASSASSINAT A PEU 
D'OBRA. LES OBRES QUEDEN PARALITZADES FINS A L'ACLARIMENT DELS FETS". 
I nosaltres érem allà sense veure res ... Potser hauriem de dir-ho a algú. 

- Gerard, que et sembla si ho diem als pares? 
- Ni parlar-ne. Ara seria molt pitjor. No en sabem res del cert i de segur que, 

pares, professors, policia i ves ha saber qui més, no pararien d'empipar-nos. Tot plegat 
per res .... El que farem serà tornar-hi aquesta nit i investigar pel nostre compte. 

Q ::> Q , b.::> - ue. ....... ue estas Oig. 
- Potser si, però no veig cap altre sortida digna per a nosaltres ....... T'imagines que 

descobrim quelcom? ...... Com als llibres? 
- Però que vols descobrir ? Si no vam veure res ... 
- Però vam sentir: 
- El tret? ... Ja veus quin mèrit 
- No home, abans. El soroll, com si caigués un moble .... 
- Ja somnies armaris tu? ... Però que has pres avui? ... Potser la llet t'ha sentat malament. 
- No siguis ximple, aquell soroll ha de ser la clau. D1armaris encara ni ha més. Si 

no hi ha ni parets! Aleshores, el que hi ha és un misteri... Un misteri que cal descobrir. 

Bé, de moment ens han descobert a nosaltres distrets, i la mestra a decidit donar
nos feina extra per fer a casa. El que ens faltava. Precisament avui que hem decidit 
començar la recerca. 

Sortint del cole, a la tarda, ens hem decidit a anar sense aturar-nos cap a les obres. 
No hi havia ningú i !1entrenador estava tal com el vam deixar: Dubtant, i amb més por 
que ahir, hem entrat fins a la columna on ens vam amagar el dia abans. El fet de ser 
allà ens ha deixat com glaçats. Hem estat arrupits sense atrevir-nos a mirar més enllà 
una bona estona. Finalment ens hem decidit i poc a poc, ens hem anat acostant fins 
a la vora des d1on podíem veure la part més ensotalada, com una mena de passadís 
enfonsat d1uns 4 mts. d1amples, ple de petites piles de terra remoguda. Al cap d1amunt 
d1 una d1aquelles piles de terra, encara hi havia unes cintes de la policia indicadores de 
la zona on s1 ha trobat el cadàver. Almenys això hem suposat. 
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- Bé, i ara que fem Sherlock Haimes? -Ha dit el Josep en to burleta. 
- Sembla que som al lloc dels fets, benvolgut Watson. -Li he respòs sense massa 

convenciment. - Ara cal esbrinar que feien aquí aquests homes ... Treballar sembla que 
no, ja que aquest passadís l'estan removent amb màquines i nosaltres no en vam sentir 
cap ... Per altre banda jo no veig cap fustat o moble que pogués fer el soroll que vam 
sentir. 

- Baixem i ho veurem de més aprop. Darrera de les cintes sembla que hi ha unes 
quantes eines. Potser les feien servir. 

- Som-hi!... 

La recerca ha estat infructuosa. Munts de terra en desordre, perpals, pedres, trossos 
de ceràmica. Tot plegat res especial. Segurament la policia ha trobat quelcom i s'ho ha 
endut com a prova. A la muntanyeta on hi han les cintes encara es podia veure una 
taca roja de sang. Al costat hi havia trossos com d'un plat de terrissa trencat. Per provar
me a mi mateix del que era capaç i amb un neguit indescriptible, m'he atrevit, davant 
la mirada incrèdula del Josep, a tocar aquella terra. Fins hi tot he agafat un tros d'aq uella 
terrissa de color especial. Vermell viu. 

De sobte, sentim el soroll com d'un cotxe que frena al vial i tot seguit veiem 
reflectir-se unes llums a l'estructura nua de la construcció. Algú s'acosta. Sense pensar
ho dos cops, apretem a córrer com mai, i literalment ens llancem per l'entrador, pendent 
avall, fins a quedar darrera uns matolls on no ens poden veure. Som a fora i sembla 
que ningú ens ha vist. Aquest cop però, decidim no marxar buits i arriscant com mai 
ho havíem fet, ens esmunyim per la part de fora fins al vial. Un cop allà ens dirigim, 
com aquell que va a donar un vol amb bicicleta, cap a l'entrada de les obres. L'objectiu 
és la matricula del cotxe. Hem estat de sort, B-4043-KL. El conductor que marxava cap 
a dins les obres i que hem vist d'esquena anava coix. 

l d'Abril del 1998 

- Saps Josep ? Ahir a la nit ho vaig passar molt malament. El meu pare de que 
m'enganxa. A l'hora d'anar a dormir vaig buidar-me les butxaques, ja que havia de canviar 
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els pantalons per avui. D'entre els xiclets i demés potingues va sortir el tros de terrissa. 
Al veure'l, el meu pare va fer una cara molt estranya. Va agafar el trosset i el va mirar 
i remirar, i amb un posat seriós em va preguntar d'on l'havia tret. La sang s'em va glaçar 
a les venes, i per primer cop a la vida, vaig dir una mentida al meu pare. Li vaig dir 
que ho havia trobat al carrer quan sortíem del cole al costat d'un contenidor d'escombraries. 

- l perquè t'ho va preguntar ? 
- Això va ser el més estrany. Quan li vaig dir em va contestar que aquella terrissa 

semblava d'una urna Hallstàttica. 
- Halis ... què? 
- Hallstàttica. Sembla que és una cultura molt antiga. El meu pare, de jove, havia 

anat amb un grup d'aprenents d'arqueòleg d'aquí del poble, i n'havien trobat d'aquest 
tipus de ceràmica prop del femer d'en Fava. 

- l on és això del femer? 
- Davant de les cases més velles de Can Tries. 
- Ei! Te n'adones ... ! potser si que és terrissa Hallstàttica. 
- Ho hem d'esbrinar ... 

A l'hora del pati s'ens ha girat feina, mentre el Josep ha anat a cercar el diari, 
jo he anat a la biblioteca a regirar els llibres d'història de Viladecavalls. Efectivament, 
a Can Missert, es va trobar el jaciment més important de la Península Ibèrica de la cultura 
Hallstàttica de la primera edat de ferro (1000 anys abans de Crist). També és coneguda 
com a civilització dels camps d'urnes, per la manera com enterraven els seus morts. Per 
a tapar les urnes utilitzaven una mena de tapadores o plats característics. Les urnes 
contenien les cendres del difunts i al costat es posaven les ofrenes. 

Pel que fa al diari, sembla que la policia no ha trobat cap indici que doni una pista 
sobre el mòbil de l'assassinat. lnicialment, segons el diari, es sospitava d'un treballador, 
amic de la víctima, que no va anar ahir a la feina. La policia en dona les dades, i com 
a nota addicional, apareix que aquest feia uns dies que coixejava degut a un petit accident 
laboral. Com a informació de darrera hora, però, també indica que aquest treballador 
ha aparegut i que la seva absència ha estat deguda a una avaria al seu automòbil. 
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- Ostres!... El diari parla del coix que vam veure ahir a la nit. 
- Si!... i la ceràmica ....... , pot ser Hallstàttica. 
- Llavors, Josep, potser hi ha un lligam ....... Crec que començo a tenir una teoria. 
- Quina ? 
- Imagina't que la discussió té quelcom a veure amb la ceràmica. Potser van trobar 

un jaciment. l si les ofrenes eren objectes d'or? ... l si han trobat un tresor? 
- Va, home!. .. No siguis ximplet. També ho sabrien els demés treballadors i hauria 

sortit al diari. 
- l si els que ho van trobar no van dir res ? Recorda que pot haver-hi un altre 

implicat... .... El treballador que va desaparèixer fa uns dies. 

La cosa finalment ha quedat clara. No tenim cap prova per anar ha explicar res 
a ningú, però hi ha un misteri que volem intentar d'aclarir. Avui al -vespre hem decidit 
tornar a l1obra. 

Tal com els dies anteriors hem entrat sense ser vistos i a l'hora prevista. La claror 
del dia ja comença a minvar quan arribem a l'esvoranc. Decidim baixar i fer una recerca 
exhaustiva de tots els llocs amb terra remoguda. 

- Res!... aquí no hi ha cap tresor. He mirat tot el passadís de dalt a baix i no trobo 
res significatiu ... Somiant truites ets el millor Gerard. 

- però ja ets fixes amb els trossets de ceràmica? 
- Ostres noi! ... Tens raó! ... Ja no hi pensava. N'he vist però eren uns trossos de 

totxo. 
- Tu si que ets un totxo!. .. No veus que la obra es feta tota de formigó armat i 

que aquí no ha entrat cap totxo, encara? 
- Així doncs ... , els trossets poden ser de terrissa Hallstàttica! ... Rebufa! ... vine els 

he vist en aquest racó. 

Efectivament hen trobat una zona d'uns 20 metres quadrats ons es poden veure 
trossets escampats de ceràmica. Però apart d'això res més. A força de pensar i quasi 
quan ja era fosc, ens hem recordat dels ... perpals!. Clar!. Que hi fan uns perpals allà si 
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no calen per res?. o potser si que calen per aixecar apuntalant alguna cosa. Potser un 
tros de fusta que tapa un forat... Tot seguit i abans que la nit ens envoltes hem agafat 
un perpal cadascú i, picant cops al terra, no em trigat massa en descobrir una fusta 
ensorrada sota uns 3 O 4 dits de terra remoguda. Neguitosos i nerviosos, hem excavat 
Ans fer-nos mal als dits a la recerca d'una aresta on poder encabir-hi la falca. Ha aparegut, 
i amb poca traça, i menys sort, hem intentat alçar la fusta infructuosament. Carai tornem
hi. Vinga! a la una a les dues ... 

- Molt bé xicots, així que éreu vosaltres ... Mans enlaire! 
- Queeeeeeeeè? ..... Com?. - he respost mentre el Josep amb íluixera de cames queia mig 
sense sentit als meus peus. 
-No m'esperàveu, ... Oi?. 

Qui ha parlat així era el coix, tot i apuntant-nos maliciosament amb una pistola. 
jo ja no he pogut més. Les cames m'han fet figa i he caigut al costat del Josep, que 
ja començava ha desvetllar-se. Crec que fins i tot m'he mullat una mica els pantalons. 
El Josep i jo ens em mirat, i tant de bó mai ho haguéssim fet, perquè el que hem vist 
tots dos ha estat el pànic. Això no ens ha ajudat gens. 

- Esta clar que no m'esperàveu eh minyons? - va dir el coix -. Ahir em veu esgerrar 
la festa i avui m'ho pagareu amb escreix. Fareu la feina que no em vau deixar fer ahir. 
Vinga! Deixeu de somicar i agafeu els perpals i alceu d'una punyetera vegada aquesta 
fusta. 

Gairebé sense força però esperonats per l'amenaça de la pistola, tremoladissa en 
mans del coix, hem intentat un altre cop alçar la fusta. Mica en mica i gracies ha haver 
descarregat una part important de la terra del damunt, aquesta ha anat cedint obrint
se. Després d'un parell d'intents més, finalment, hem pogut alliberar-la totalment. Però 
les sorpreses no s'acaben. Quan l'hem enretirat, mig enrunat, i envoltat de trossos de 
terrissa, ha aparegut un cadàver. 

- Noooooo! - He cridat aterrit, mig mort encomanant l'esglai al Josep. - No pot 
sei:.. .... 

l 8 2 
Jo cs Florals 1998 



Q . ? N h . . "fi b "? J l J l J l A ' l . - ue passa nois.... o eu vist mar un 1am re . ... a. a. a.... quest es e pnmer 
imbècil que es va voler passar de llest. l vosaltres ... per xafarders li anireu al darrera ... 
Vinga! No perdem temps!... Per culpa vostra van descobrir al segon, però això no es 
tornarà a repetir. .. Poseu-vos al seu costat. Crec que fareu un bon trio ... 

No es pot explicar en paraules el que he sentit. Ara escrivint el meu diari i davant 
d'una lleteta calenta que m'ha preparat la mare, tot es veu més clar. Però allà, jo crec 
que ja ens hem mort abans de que el coix disparés. En un moment he recordat tantes 
coses .... Els jocs amb l'Arnau, les excursions amb el pare, les flors i les plantes de la 
mare, els amics de l'escola, els gossos de casa, l'esquí a la Molina, ... tot. Però ha anat 
tant ràpid ... 

Quan ja ens veiem perduts, de sobte, sense avís previ, s'han sentit uns trets i encès 
uns focus potentíssims. El Josep, després, m'ha confessat que es creia al cel. Inexplicablement, 
a mi, res no em feia mal. Al cap d'una estona, segurament molt breu, però que per mi 
ha estat una eternitat, he sentit que cridaven el meu nom i el del Josep. 

- Nois, com esteu? Esteu bé? 

Al obrir els ulls ha aparegut davant meu un home, que pistola en mà, m'ha alçat 
d'una revolada. 

- Ei! xicot espavila't. Això ja s'ha acabat! 
- Josep, Josep, com estàs.- he somicat quan he vist al meu company, brut i tremolós. 
- Molt malament. - m'ha respost mentre mirava amb els ulls fora de les seves òrbites 

a aquell nou pistoler vingut de la llum. 
- Nois esteu salvats!... som la policia. -ha dit el pistoler. 
- La policia? ... Però si acabeu de matar un home. -he dit quan hé vist al terra estirat 

tot ple de sang al coix. 
- Si. Ho hem hagut de fer per salvar-nos ... Aquest era un perillós assassí que anava 

a matar-vos per a no deixar rastre de les seves malifetes. 
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Mica en mica ens hem anat refent i hem pogut comprovar el que ha passat. Al 
voltant nostre potser hi havia una trentena de policies armats fins a les dents. Al terra, 
el cadàver del coix i el de l'home, que després hem sabut, era el treballador que va 
desapar-èixer el primer dia. Al seu costat, hem vist unes urnes de terrissa amb una tapa 
amb forma de plat, envoltades per unes ofrenes molt lluents, després hem sabut que 
eren joies i braçalets d'or. Evidentment.... Hallstàttics. 

Però encara hem trigat una mica m'és en esbrinar com han arribat tant oportunament 
aquests policies. Sembla que la culpa ha estat del meu diari. L'Arnau, el meu germà, que 

· tot ho regira i remena. Des de fa dies, cada nit quant jo ja he tancat el llum, fulleja i 
llegeix el que escric. Ahir a la nit, li va explicar al meu pare el que ens havia passat, 
però aquest no en va fer massa cas pensant que eren coses de crios. De tota manera 
al matí quan el meu pare era a la feina, ha anat pensant en el tema i finalment a mitja 
tarda s'ha decidit ha anar a la policia. Per sort, la policia estava investigant a fons el 
passat del coix i a descobert que aquest havia estat enredat en alguns casos força tèrbols 
que ara no venen al cas. Per tot això han decidit seguir-lo, i en veure que nosaltres érem 
aquí i que ell venia, han decidit demanar reforços. 

Pel que fa al tresor és la historia de sempre. Uns treballadors l'han trobat i la 
cobdícia els ha portat a amagar-ho per tal de treure'n el màxim benefici. El coix assabentat 
pel seu amic i contactat com a intermediari, degut a la seva experiència prèvia en afers 
foscos, ha volgut treure'n un màxim profit i l ha portat a liquidar als altres companys. 

Segons ha dit l'alcalde de Vila al meu pare, el que queda del tresor passarà ha formar 
part del futur museu de Viladecavalls, que segons ha explicat, degut a la troballa, passa 
a ser un objectiu de Maximí prioritat. 

Sembla que tal com havíem intuït, el proper curs no el començarem al nou IES. 
Tota aquesta disbauxa junt amb els retards acumulats anteriorment per l'obra, aconsellen 
inaugurar-lo per el curs 1999-2000. Jo i el Josep ja serem a segon d'ES0 si Déu vol 
i no ens posem en cap m'és embolic. 

Pel que fa a mi, m'estic plantejant seriosament la possibilitat de deixar d'escriure 
el diari, o potser millor, escarmentar al meu germà Arnau amb ... una forta abraçada. 

Viladecavalls, 7 d'abril del 1998 
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Maria Corpas Nofuentes 

Acaba de marxar un altre dia, i la nit sembla disposada a brillar amb tota la seva 
força. 

Estic trista, ja fa tant de temps, tant, que el cor se'm fa petit al pensar en el poc 
que em queda del poble; tan sols alguns moments, alguna gent i, sobretot, intensos 
records. Records, tan foscos i tan clars alhora com una posta de sol; com quan ajaguda 
a la vella plaça contemplava el sol, amb els ulls enlluernats i ple de llàgrimes. l el seguia, 
i a l'estona semblava que em mirés, que em fes un somriure tendre d'adéu-siau abans 
d'amagar tots els raigos darrera la bonica muntanya, la Montserrat de sempre, la que 
mai canvia, tot i que el temps passa; tot bell moment s'acaba, encara que sempre quedi 
en el record ... 

l queia la nit... el dia s'anava fonent; les muntanyes es tornaven cada cop més 
obscures, cada cop més menjades per la nit que anava naixent, i per sobre d'elles, un 
cel immens que a cada segon canviava de pell, perdent el blau clar per tornar-se, cada 
cop, més negre profund. 

A l'oest, però, encara restava mica de dia, un troçet només, petit, que tímid s'amagava, 
a poc a poc, darrera les muntanyes, vergonyós de ser tan blanc entre tan de negre. 

l que ràpid passa tot, que ràpid se'n va el dia ... Abans era diferent, sabia que quan 
el sol se n'anava de Vila tornaria, melangiós, de l'altre racó, al matí següent; però aquella 
nit fou diferent, perquè jo sabia que era l'última, ... fou tant especial. 

A sobre meu, ben amunt però mil estrelletes començaven a treure el cap, i brillaven, 
cridant les altres mil petitones que s'havien quedat enrera. 
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Aquella nit brillaven tant com avui, és cert, però lluïen amb tanta, tanta força, que, 
com el sol, eren capaçes d'il·luminar tot l'univers. 

Però tot i així semblaven una mica tristes, perquè la lluna encara no hi era; avui, 
en canvi, la lluna és plena i blanca, però jo sento la nit més fosca ... 

És cert, cor que no veu és cor que no sent, però el meu s'encega cada cop que 
penso en aquella nit sense lluna, i m'entristeixo. Que n1eren de màgiques les nit... i que 
tristes alhora ... 

De vegades eren les meves llàgrimes, de vegades eren les del cel que em feien venir 
fred. Quin fred estrany el del vent negre de la nit... també l'enyoro, tot i que el torno 
a sentir quan hi penso; ... i se'm glaça el cor. 

Quina nit més màgica. l era tota per mi, totes les estrelles eren allà mateix per 
mi; juntes, com una obra d'art sense artista i sense nom ... Perquè les petites són de 
tothom i de ningú. Són allà per qui les necessiti en una nit com aquella; tal com les 
vaig necessitar llavors i tal com les necessito ara. Perquè elles, il·luminant el cel, fan oblidar 
que trista que és la nit quan elles no hi són i tot es veu tan fosc. 

l el meu cor restarà sempre allà, fins on el record d 'aquella nit es fon, perquè 
el mateix record mor dins . el cor. 

Per això tot queda sempre dins meu, dins el meu cor; fràgil quan penso en aquells 
moments, tremolós quan somric per aquella gent i, sobretot, trist quan ploro per alguns 
records. Records com el d'aquella hermosa nit al cel de Vila. 

Records com el d'aquell últim moment, tan gran que restarà sempre dins el meu 
cor. 

l 8 6 
J o e s f lo r a l s l 9 9 8 



Susana Ortega Margarit 

Mai he estat tan a prop d'una persona com ho he estat d'ella, per això he volgut 
expressar-li el mou més sincer sentiment d'amor i fidelitat a través d'un petit i humil 
homenatge en aquestes quatre pàgines. Perquè li estic molt agraïda per tot . allò que fa 
per mi i per la meva família, perquè es dolça com el vi i suau com un núvol, perquè 
és punt de reflexió i mira d'una néta, que sóc jo, embogida per la vida i la joventut, 
perquè és enclau en els dies tristos i nostàlgics, ... per tot el que és, doncs, i representa 
ella, la meva àvia Cecília, el meu Amor. 

Primera fase: la infantesa. Ens remuntem al 1928. Tenia set anys quan arribà a Viladecavalls. 
Una de les coses que més la vàren impressionar va ser el seu paisatge: multitud de pins 
que s'enla iraven endinsats en grans boscos d'un color verd molt profund, la vàren fer 
sentir molt petita, i en certa manera li vàren donar la benvinguda a la seva nova terra, 
una terra que seria molt més del que mai pogués imaginar: Viladecavalls es convertia a 
partir d'aleshores en un tot, i qui sap si en un per sempre. Es va esborronar davant 
d'aquest pensament, doncs en certa manera, la seva terra natal li començava a quedar 
molt lluny: Sant Guim de Freixenet (a la província de Lleida) es convertí en un punt 
de mira però segurament mai més de tornada ( no fou fins al cap de cinquanta anys 
que la meva àvia no tornà a trepitjar el seu poble d'origen) 

Arribaren amb tren al nostre poble. Ella recorda amb nostàlgia aquell dia: feia fred, 
però era un fred suportable gràcies al vagó estret i una mica brut que feia amuntegar 
la família en una pinya. Els pares xerraven entre ells, però cap dels germans de la meva 
àvia, inclosa ella mateixa, els escoltaven: estaven embruixats i alhora alerta d'aquell paisatge 
fugaç que es veia des del vell vagó de Renfe; que diferent era del que ells estaven tan 
acostumats a veure!. Aquí no hi havia llargs camps sembrats de blat, tan llargs que es 
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podien arribar a confondre's amb l'horitzó, aquí sols hi havia boscos grans i majestuosos 
com també vinyes grogues sota el sol; l'indret no els desagradava, però sabien que com 
més avançaven, més lluny quedava Sant Guim i tot el que per ells representava: la seva 
llar, la · seva famí lia, els seus amics. 

l us preguntareu ... i per què aquest viatge, aquest canvi de domicili? Doncs perquè 
el seu pare, en Magí, mosso d'estació d'ofici, l'havien traslladat a Viladecavalls per exercir 
la seva feina. 

Vàren arribar-hi cap al vespre. Els esperava un carro tirat per un cavall vell i cansat 
que els portaria camí de casa, camí de la nova llar situada al carrer Nou. L'equipatge 
era senzill: uns mocadors de farcell per posar-hi la roba, dos sacs i quatre mobles era 
tot el que s'havien endut de Lleida. El camí de carro de l'estació fins al nou habitatge 
la va fer tossir, la pols s'aixecava i es transformava en un núvol grisós. Ara ho veig clar, 
aquell camí és l'ombra del que fou !'infantesa de la meva àvia: llarg, feixuc i amb entrebancs, 
però a la vegada agradable, senzill i familiar. 

Segona fase: la joventut. Ens trobem a 11 any 1936. La meva àvia va viure un acondueixen 
malaurat i històric: la guerra civil espanyola. Tenia quinze anys quan va esclatar la guerra. 
Estem tan acostumats a viure bé que no em puc fer a la idea de com sobreviuríem 
ara a una guerra d'aquestes dimensions i conseqüències; però el que sí sé és que la meva 
àvia se'n va sortir, encara que plorant la mort de coneguts, amics i familiars, patint la 
gana de l'època i veient com la seva joventut s'esmunyia entre misèries, mancances, 
injustícies i sang. 

S'enrecorda, tot i el dolor i la por que ens podem arribar a imaginar (encara que 
no sé fins a quin punt la realitat supera la imaginació), de moments que li vàren permetre 
d'assaborir quelcom d'allò que tots apreciem com el tresor més pur: la joventut. 

Asseguda al sofà de casa, amb les cametes juntes, les mans creuades, els ulls brillants 
i el pensament fixat en aquells temps, s'oblida de la meva presència per uns instants i 
parla d'aquelles estones, petites però intensament viscudes, de felicitat: 
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... anàvem a buscar aigua a la font, doncs ens aquells temps a Viladecavalls, com 
la resta de pobles l1època, no hi havia aigua corrent. Si ara aneu a La Tarumba a lligar, 
abans anàvem a la font del Capellà o a la de Can Turu. 

Ens reuníem totes les noies carregades de càntirs per omplir i de il·lusions per 
avocar. Acompanyada doncs d1amigues que coquetes com jo, observàvem amb timidesa 
i amb tota l1elegància que els nostres vestits mal planxats ens podien permetre, als nois 
que jugaven a l'era del costat. Va ser un dia d1aquells, en un moment con aquest, que 
el teu avi Pe pet em va mirar, va venir cap a mi i em va dir: vols que t1 ajudi a portar 
el càntir de !1aigua? 

Així és com la meva àvia Cecília i el meu avi Pepet van començar a festejar. La 
puresa, la honestedat i les ganes de viure d'aquell jovent en plena guerra són el record 
més bonic i més tendre que hom pugui imaginar. 

Tercera fase: la maduresa. Al 1944 els meus avis vàren celebrar el seu enllaç a l'església 
de Sant Martí de Sorbet. D1aquella època, en la qual la meva àvia s1havia convertit ja 
en mestressa de casa i treballadora en una fàbrica tèxtil de Terrassa, recalca un dels pocs 
però bons records que guarda en la seva memòria intacta, els diumenges a la tarda al 
Saló de ball de la Fleca: tot de parelles giravoltaven al compàs de la melodia d1un piano 
de corda, la música del qual feu somiar a tanta gent de Viladecavalls que ara no entén 
què és això de música pop, rock, ... 

Els tres fills que tingueren (Martí, Maria i Montserrat) nesqueren a Cal Sardà, al 
carrer Major. Tres fills que omplen de joia aquella nena que un dia de 1928 arribà a 
Viladecavalls amb un mocador de farcell ple de temors per tot el risc que suposava 
canviar d1amics i de poble, i que avui Viladecavalls és per ella la seva vida i el seu nom. 
És un tot i un per sempre dins el seu cor, igual que també dins el meu. 
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Oriol Farré Vila 

Era un d'aquells migdies de caps de setmana, en que els nítids ratjos del sol penetraven 
pel finestral del menjador donant la sensació de benestar i seguretat . Al carrer només 
s'escoltava el piulejar dels ocells. 

Els segons se'm feien eterns, ja que aquella tarda m'havien d'entrevistar a Ràdio Vila 
perquè havia guanyat el 1r. premi de fotografia ecològica de Viladecavalls. Només faltava mitja 
hora i encara no m'havia preparat ni un petit guió per tal aconteixement. 

Després de donar-li voltes ,i en veure que no m'ensortia, vaig decidir trucar al pare 
.... (en aquells moments necessitava sentir la seva veu ... ). Però aquell dia no semblava ser el 
de la bona sort, ... Tot just arribar a la cabina telefònica del davant del Casal, l'aparell se'm 
va "cruspir,, dues monedes de vint duros, i és que havia de trucar al pare que estava de 
viatge de feina a Bilbao. Després de passar-me amb dues secretàries, finalment vaig poder 
parlar amb ell . Li vaig comentar que al cap de mitja hora debutaria a la ràdio .... Ell em 
va desitjar tota la sort del món, la necessitava. 

Just arribar al carrer Sant Josep, ja vaig veure el rètol indicatiu i al costat de la porta 
en Jordi i en Jaume impacients doncs arribava massa just de temps. Em van fer passar i el 
tècnic de so, en Jaume, em va explicar el funcionament de diversos aparells. Seguidament 
vaig entrar a la famosa "Peixera", una cambra petiteta en forma d'aquari on els locutors fan 
la seva corresponent feina (no sé cóm poden treballar amb tant de fum). Em van fer asseure 
i em convidaren a una "birra". Mentrestant, en Jaume em col·locava uns voluminosos auriculars. 
De sobte una veu va entrar per les meves orelles. Era la del tècnic que em deia que 
faltaven 10 segons per emetre. Van ser els pitjors segons de la meva vida, tot suat i 
tremolant amb el cor a les orelles, vaig quedar-me mut, no podia dir res, fins que en 
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Jordi, em va donar un cop i vaig tornar a la realitat. El locutor després de la presentació 
em va preguntar: 

-Cóm és que a la teva fotografia hi figura la silueta d'una noia? 

Vaig contestar-li: 

-Bé la veritat és que aquella posta de sol hauria estat incomplerta sense aquella 
noia. 

Després de varies preguntes per l'estil, en Jordi va despedir l'entrevista posant uns 
minuts de música. 

Seguidament, vaig despedir-me d'en Jordi i d'en Jaume, i vaig marxar cap al pati 
de l'església, on hi havia una noia rossa asseguda al banc. Després d'aquella estona de 
nervis, necessitava relaxar-me una mica i em va semblar que allà era un bon lloc per 
aturar-me. Tot mirant aquella noia, recordava la imatge de la posta de sol... la seva silueta 
em semblava idèntica ... Sense tallar-me ni un pel, vaig preguntar-li on vivia i quin era 
el seu nom; Es deia Clara, i després de xerrar una bona estona, vaig saber que aquella 
era la noia dels cabells rossos que acompanyava al sol en la seva posta. 
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POESIA 
--·. ---- .... ----- ---- -- -- ------ ----- ·-

Sus a nna Or t ega i Margar i t 

Com et puc estimar tant 
alhora desitjar no veure't? 

A tu et dec tot el que sóc 
perquè sé que em reconeixes. 
Quan passejo pels teus carrers 

em crides a cada passa 
res no vols de mi 

sinó dir-me que estàs aquí 
amb veu clara fina i neta. 

A la plaça Pere Amat, 
al Pi Gros, a Les Carenes 

a tocar del campanar, 
els records s'esveren. 

Viladecavalls tan plena. 

Res no es pot estimar tant 
com la terra on vas néixer. 
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li 

El goig de ser filla teva 
m'omple la tristor dels dies 

que a les acaballes d'aquest segle 
m'impacienten l'existència 

em despullen la follia. 
Res no té més honor, 

si en l'honor es creu avui en dia, 
com sentir-se d'algun lloc 
així estant, veure callant, 

l'agonia dels qui no tenen 
on mirar enrera i sentir-se d'algú 

com jo em sento teva. 

l!I 

No he caminat mai 
entre terres tan planeres, 

ni mai m'he sentit tan gran 
a la vora de cap serra. 

He rigut i he plorat 
al revolt de cada vorera, 
l aquest camí que forma 

Viladecavalls sencera, 
l'he caminat tant... 

que ara em pesa la sort 
de qui sap que no es pot perdre. 

Vindran noves cançons 
i se n'oblidaran de velles, 
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però la remor i la dissort 
dels ·anys viscuts en guerra 
de la modernitat mas fera, 

no s'esborraran pas mai 
en la ment dels qui l'hereden. 
No és res i per mi ho és tot, 

allò que sempre he estimat, 
el qui més em coneix, 
el qui m'ha vist néixer. 

Si em miressin altres ulls 
no sentiria l'esmena 

que em claudiquen els teus 
quan m'allunyo, serena, 
i de cua d'ull et veig 

em dius adéu amb pena. 

lV 
L'infantesa, la joventut, 

wi sap si la maduresa i la mort, 
recauran a les teves espatlles 
com el pes de milers d'anys 

i milers de vides que com jo, 
t'hem fet créixer al nostre pas 
t'hem fet nostre per sempre. 

Res no es pot estimar tant 
com la terra on vas néixer. 
Com et puc estimar tant 
alhora desitjar no veure't? 
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Entre els teus carrers m'has vist jugar 
com anava amb bicicleta! 

T'enrecordes, tu que em sents, 
com m'agradaven els reptes? 

Si vull jugar o no vull... 
Si pares tu o para la tieta ... 
Feu-me un lloc que vinc. .. 

Juguem a la xerranca? 
Anem a Les Carenes? 
Tu ho has viscut tot, 

és més teu que de ningú més 
el record que ara em pesa. 

T'escric amb la claror 
dels qui no volen veure 

perquè sé que quan me'n vagi 
a un altre món 

o a altres terres, 
seràs l'única que em recordaràs, 

Viladecavalls de llum 
Viladecavalls de seda. 

V 

En la mort o en la distància 
en el subtil tarannà 

en l'ombra del qui s'amaga 
sempre et trobaré a faltar. 
Quan l'olor sigui ja plena 

i el torment del meu passat 
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em bulli la sang de pena 
vindré corrents a veure't 
amb el cor ple de pietat. 
et tornaré a demanar auxili 

amb els braços caiguts i morts 
perquè tu terra promesa 
ets la terra dels records. 

A tu que m'has vist néixer ... 
i potser em veuràs morir. · 
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Clnúmd~XX$: .. 
... i untilut&n ~ 

Robert Tresens Cama 

La gent ens aixequem amb el temps just, 
ens vestim, ens dutxem, 

ens pentinem, ens arreglem, 
esmorzem amb quatre esgarrapades, 

marxem a treballar. 

Allà no hi estem a gust, 
perquè no és ben vist 

que al treball la gent s'hi trobi bé. 
Cridem, ens enfadem, 

fem la culpa als altres, 
mirem el rellotge a cada moment 

i marxem esgotats a casa. 

Per fi arribem a la nostra llar. 
La nevera és buida i s'ha d'anar a comprar, 

la roba de l'esquiada 
encara l'hem de rentar. 

La taula no és parada 
el sopar no es a punt. 

Els fills, que no hem vist en tot el dia, 
ens demanen i amb nosaltres volen jugar 

la pel·lícula a la tele és a punt de començar. 
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No hi ha temps per descansar, 
escridassem la parella que, 

cansada com nosaltres del treball, 
s'escarrassa tant com pot 

i comença a manar: 
-Dutxa els nens i posa'ls els pijames! 

Els nens no es volen dutxar, 
no desen les joguines. 
Al final altre cop crits 

algun mastegot que s'escapa. 
A la banyera s'empenyen, 

es tiren aigua, 
riuen, 

s'enfaden. 
Tornem a posar pau 

aquí s'acaba la higiene. 

Al sopar l'altra lluita, 
A algú no li agrada el que hi ha. 

Tot jugant algú s'embruta 
ara sí que hi haurà sarau. 

Els pares es culpen un a l'altre, 
els nens es posen a plorar, 

alguna veu s'imposa 
i tothom torna al seu plat... 

Només se sent la remor 
de la televisió omnipresent. 
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Avui no fan el concurs 
que tant ens fa riure, 

però, tant se val! 
La qüestió és distreure's 

i fugir de la rutina 
a la qual ens hi sentim lligats. 

Comencen els anuncis, 
previs a la pel·lícula, 

les postres no hem menjat. 

Anem a corre-cuita, 
els nens a l'habitació, 

els plats a la cuina, 
i just a l'hora, 

home i dona són al sofà. 

Algun fill demana 
pel pare o la mare, 

de seguida se'l mana callar: 
-És hora de dormir, 

demà hi ha escola. 

Al cap de deu minuts, 
per fi, tranquil·litat! 

La parella reposa 
tot mirant el programa 

que tant els atrau. 



2 O O 

Però els maleïts anuncis 
ens tornen a la realitat: 

l'un duu els plats al rentavaixelles, 
l'altre, la roba a la rentadora, 

l'un escombra la cuina, 
l'altre prepara la roba de demà. 

La tele acaba passada mitja nit. 
tots dos, rendits, 

anem al llit. 
Llegim una miqueta, 

fem mitja volta, i a dormir. 
Demà torna a ser un dia llarg. 

*** 
La gent ens aixequem amb el temps just, 

ens vestim, ens dutxem, 
ens pentinem, ens arreglem, 

esmorzem amb quatre esgarrapades, 
i marxem a treballar ... 

RESIGNACIÓ 
Per què som tan ximples? 

No sabem prou que tot el que fem 
No és viure? 

No sabem que ens deixem arrossegar 
Pel que ens dicta la societat? 
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2 O l 

Tots sabem prou bé 
que al treball hi estaríem millor 

si ens hi poséssim una mica més, 
ens traguéssim la màscara de víctima 

que ens posem cada matí. 

tots sabem prou bé 
que els fills, que hem volgut engendrar, 

serien més feliços 
si els féssim més costat. 

tots sabem prou bé 
que la parella que vam triar 

té dipositada en nosaltres 
part de la seva felicitat. 

Tots sabem prou bé 
que la nostra alegria 

no ens vindrà de fora: 
ni de la televisió, 

ni del que es pot comprar 
en qualsevol botiga, 

ni en les felicitacions 
dels que ens envolten, 
ni de res que no sigui 

dins nostre. 

Tots sabem prou bé 
que ens sentim més plens 

si ens aturem, 
de tant en tant, 

mirem cor endins. 
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Llavors trobem 
tots el mateix: 
un ésser humà 

que desitja ser estimat, acceptat, 
començant per ell mateix. 

Llavors per què no aprenem a decidir? 
Per què no agafem el timó de la nostra nau? 

2 O 2 

Per què no ens esforcem per aconseguir 
que de dins surti la nostra veu? 

Tots sabem prou bé, però, 
que seguirem malvivint, 

que ens deixarem dur mar endins 
en aquesta tempestuosa societat 

que, dia a dia, amb el nostre caminar, 
anem alimentant. 

La resta significa esforç, 
anar a contracorrent, 

fer el que diuen els altres 
i no el que un creu, 

mostrar-se tal com s'és, 
una utopia. 

J o e s F l o r a l s l 9 9 9 



Glòria Duran Muntadas 

Quan els meus ulls topen 
amb la teva presència, 

quan el cos, tremolós, se'm gela 
alhora sua d'emoció, 

llavors, la meva absència 
en aquest món real 

és totalment inevitable, 
com ho és la mort. 

Durant breus segons 
una utopia entre tu i jo 

s'apodera de mi, 
dels meus pensaments, 

i, ni l'eternitat del temps, 
podrà a la fi alliberar-me 

de l'esperança falsa 
d'un amor inaccessible. 

és que, en infinits papers 
t'he ofert sencer mon cor 

sense deixar-me comes, ni accents, 
només hi mancava un nom; 

així, enmig de la foscor, 
mentre les ombres em protegien, 

els sentiments, tots sols, fluïen 
m'atrevia a ser jo. 
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Disculpa'm, si et plau, l'anonimat 

que té el seu motiu, físic i moral, 

no és per caprici que jo m'he ocultat, 

ni ha estat fruit de ma voluntat, 

ans un rostre tan poc bonic 

és digne de ser menyspreat 

com la lletjor del pecat, 

la misèria o la maldat. 

Del meu interior sorgeix un sospir 

en aïr els comentaris d'algun teu amic, 

les meves paraules et fan enfollir, 

d'amor t'embriaga cada vers que t'escric; 

diuen que et mors, que no pots dormir 

preguntant-te com i sobretot, qui 

t'envia les cartes que nit rera nit 

la sang t'emmetzinen d'inquietud i desig 

Però a la memòria, sempre tindré present 

el sisè dia d'un mes de maig. 

Tu a prop, el sol lluent, 

com un secret ma identitat. 

De cop, la primavera, semblà hivern 

quan la teva mirada em glaçava la cara, 

aquelles rialles ressonen encara. 

convertint un malson en el més gran turment. 
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Ara intenten tranquil·litzar-me 

dolces veus del més enllà 

que s'esvaeixen mentre mussiten: 

"la bellesa, dins teu està". 

Sense permís, de nou, la desgràcia 

reapareix davant el mirall 

on l'ànima no es manifesta, 

només una imatge, que fa esgarrifar. 

en voler saber per què ha de ser així 

em sento culpable de la realitat, 

segur que ha estat un càstig diví 

perquè a tu, més que a Déu, he estimat; 

però, la resposta final rau en el destí, 

fixat abans que l'existència existís, 

la seva essència em roba llibertat 

i la meva vida perd son significat. 

Èn els meus somnis, tu ets un estel, 

casa teva és lluny meu, en el firmament, 

mes és tan forta la llum que desprens 

que em crema la vista, m'encega la ment, 

cloc les parpelles, només un moment, 

ets una imatge, il·lusió del desert 

que esdevé bell paisatge d'arbres i neu, 

neu que es fon per confondre el blau del mar i el cel 
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Expressar-te en mots, semblant sensació 

és ja, per a mi, un inútil esforç 

car és tan immens i apassionat el foc 

que supera el volum i la calor del sol; 

el cor se'm tenyeix, es vesteix de roig, 

les venes em bullen, l'infern en mon cos, 

soc un volcà incandescent i ardorós 

que exhala per tu deliris d'amor. 

Exhauriré les flames que em causen dolor 

ho faré amb llàgrimes, amb mon propi plor, 

les reduïré a brases, a cendra, a pols, 

potser així, com l'aire, m'ompliré de buidor. 

Que el vent se'ns endugui, a mi ma il·lusió, 

que ens mostri el regne on el silenci és so, 

vull ser les espores de la blanca flor 

que plantaré a la lluna quan aixequi el vol. 

Abans de la marxa et demano perdó, 

pel neguit i el misteri, per ser la meva obsessió, 

tan sols una cosa, un últim favor: 

oblida'm de pressa, esborra el record ... 

L'hora s'acosta, em reclama el Senyor, 

l'angoixa es dissipa i ja em sento millor 

estirant els braços gairebè hi soc, 

només una estrofa, la darrera i prou. 
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Adéu, amor meu, tresor, 
com una gavina m'enlairo, abandono el port, 

l'esperit hi he ancorat, sense matèria, sense raó. 

Suspès en l'ambient, sóc polsim d'or 
guiat per la brisa fins a abastar l'horitzó, 

no veus les guspires minvant sa brillantor? 

Sóc jo que me'n vaig, somrient a la sort, 

perquè l'anhel s'ha complert. Per fi, conec la mort. 
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Conxita Boleda Roura 

Els somnis més bonics, els he tingut amb tú, 
mentres creixia el temps de l'esperança, 

els somnis més bonics se n'aniran amb tú, 
quan s'esvaeixi el temps de recordança 

** 
Immensitat, tancada a voltes , voltant oberta 

vull fondre'm amb la teva força que neda cap al desconegut. 

** 
Tu ets la meva inspiració i no et coneixo 

ets la meva il·lusió i no et posseeixo 
ets la meva llum i et tinc darrere el sol 

ets la meva vida i em vas apropant cap a la mort. 
Però t'estimo 

** 
Aigua de vidre, amor silent, 

expectant, lluent com la mateixa vida 
plorant: fins quant? fins quant? 

** 
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Avui ets vent fort i destructiu, però qui sap demà: 
podries ser orada plena d'amor i de saviesa 

que et posessis al cau de la meva orella, 
per airejar el nom de VIDA. 

** 
Amor d'estiu, de primavera, de tardor, d'hivern 
amor d'un instant, d'un dia, d'un mes, d'un any 
amor de sol i lluna estel i núvol rosada i glaç. 

AMOR ETERN, si ets meu per sempre per què te'n vàs? 

** 
Esperança ets l'amiga que entendreixes els meus dies, 

ets el dolor més fort a dins del cor, 
esperança t'estimo i no et voldria, 

però no em deixis; quan ho facis, serà perquè m'he mort. 

** 
Ànima, ara que t'he trobat, no vull pas perdre't, 

em sento sola amb tú, però em sento plena; 
ara que t'he trobat, fem tu i jo un poema. 

** 
Temps intemporal, tan ple d'espera, 
que omples els meus somnis de: 

dolor, recordança i desamor, 
no triguis en venir per primavera, 
i porta'm la mirada del seu cor. 

** 
2 O 9 

Jo cs Flora l s 1999 



Il·lusió t'he vestit amb els millors somnis, 
t'he pentinat amb la llum més pura, 
t'he perfumat amb llesamí i romaní 

t'he abraçat amb tot l'amor del meu desig; 
ets perfecte ara però i demà? 

Quan caiguin les despulles, i la llum s'enfosqueixi 
i el romaní perdi el seu olor; 

no et podré abraçar, i tornaré a morir com moro ara 

** 
La teva mirada és meva, 

ningú me la podrà prendre, 
tant plena d'amor, tant tendre 
ningú sabrà mai de qui era. 

** 
Quan jo hauré mort, em sentiràs amb tú, 
volaré fins l'infinit i tornaré per estimar-te, 

et pendré també el record perquè hem sentis viva dintre teu 
i tots dos units empendrem el vol cap a L'AMOR. 

** 
Sento la teva música, 

esbrino la teva veu i m'envaeix la teva presència, 
et trobo dins del meu cap, 

vius formant part de tot lo meu, 
et sento i se que em sents. 

** 
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cada dia el mateix: 

la claror matinal, 

les estrelles embegudes d'un glop 

aquest oreig suau i ferm de Viladecavalls; 

i tot continua, i jo continuo, i tu continues 

fins quan i com? Ho vull saber! 

Però no! la màgia de l'instant es perderia 

continuem com sempre, continuem com ara. 
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NARRACIÓ -1999 

Berta Homs i Corbera 

Desprès de passar tot el sant estiu amb els meus pares, vaig decidir que volia 
fer alguna cosa especial, no ho sé, potser ho vaig fer per avorriment que em va ocasionar 
sentir tot el dia la meva mare amb la guia "michelín" a les mans intentant traduir un 
text en francès. 

Era diumenge, i el dia següent començava el primer de Batxillerat a l'i.E.S. Viladecavalls, 
estava molt esverada, no parava, tota l'estona anava d'un cantó a un altre, i normalment, 
el dia abans de començar el curs, estàs espantosament avorrit, sembla que tinguis ressaca! 

El dilluns al matí, em llevo, em vesteixo, em rento, i ho faig tot, i mitja hora abans 
ja estava llesta. Vaig revisar la motxilla deu o quinze vegades, i al final, com que era hora 
de marxar, vaig agafar els trastos i me'n vaig anar a buscar el bus. 

Vaig ser la primera d'entrar al bus, i just en aquell moment, el vaig veure allà, 
assegut mirant per la finestra com si res, amb la motxilla a la falda, llavors, es va girar, 
els seu cabells per sobre de l'orella, rossos com el blat, li van rebotar a la cara, me'l vaig 
quedar mirant amb uns ulls com taroges, amb la boca mig oberta, tenia els ulls d'un color 
com de piscina clorada, d'un blau intens, els seu llavis semblaven ... com us ho podria 
explicar. .. simplement eren els seus llavis, i això ja els feia bonics, portava uns pantalons 
deu talles més grans que la seva talla i una samarreta negra, li quedava tant bé ... 

- Què, ens farem vells, o avançaràs? 
- Tranquil, eh, que ja m'assec! Havia fet una cua de mil dimonis, i ell s'havia posat 

a riure, jo, amb una mica de vergonya, li vaig dir: 
- Que sèu algú aquí? 
- No. Si vols seu. 
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l sense pensar-m'ho, vaig posar el meu enorme cul sobre la butaca, ell es va quedar 
mirant-me, i jo, per trencar el gel, li vaig preguntar com es deia. 

~ Com et dius? 
- Jo? Eloi, i tu, embussadora d'autobusos, com et dius? 
- Ha, quina gràcia- vaig dir rient d'aquella manera com si fos un sospir- em dic 

Emma. Fas primer de batxillerat, oi? 
- Sí. 
- Però tu, l'any passat no hi eres, oi? 
- No, abans vivia a Barcelona, i ara visc a Vila. 

l aquí es va acabar la nostra conversa, fins que vam arribar a l'institut, baixant 
del bus, vaig buscar amb la mirada als meus amics, però com que encara no hi havia 
ningú, vaig anar a parlar amb l'Eloi. 

- Em sembla que vas una mica perdut, quina classe et toca? 
- La Rodoreda, i a tu? 
- També, bé, vols que t'acompanyi? 
- Sí, si et plau! 

l el vaig acompanyar, jo, vaig seure amb la Maria, i ell amb un "tio" que també 
era nou, durant tot el rotll~, que sempre ens fan cada any, no vaig parar de mirar-lo, i 
la Maria ho va notar, per què em va dir: 

- No el miris tant, que et cauran els ulls!! 

Desprès, quan ja havia de tornar a buscar el bus, em vaig asseure en un seient 
vuit, tota sola, i just en aquell moment , vaig veure la pitjor de les meves pitjors enemigues, 
la Caria, era un escurçó, des del primer moment de la nostra vida en què vam parlar, 
ella va decidir fer-me la vida impossible, ella, em va veure, i va llançar-me una mirada 
ferotge, i jo li vaig passar la pilota amb una mirada com dient Per què infectes al meva 
vista amb la teva presència?" 
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Ella i jo, som enemigues des de pàrvuls, sempre em prenia els colors, i quan ja 
tenia un dibuix acabat, ella anava i m'hi feia un gargot, (sospir) en fi, vaig tenir una 
infantesa força difícil al costat d'aquella bruixa. 

Aquell dia havia anat força bé, no em puc queixar, conec el noi de la meva vida, 
va al meu curs, a la meva classe, i a més, viu a Vila, llàstima de la topada amb l'escurçó ... , 
però això queda apart. 

L'endemà al matí, vaig tornar a seure amb ell, i em va dir no se què d'anar a 
Terrassa, jo li vaig demanar que tornès a dir el que havia dit 

- Queeeeè? 
- Que si desprès del cole, vols que anem a Terrassa, haig d'anar a fer unes coses, 

com que no m'ho conec. .. , si em podries acompanyar ... 
- Està bé, està bé, però no posis aquesta cara de pena, si us plau!. 
- Bé, doncs quedem per agafar el bus d'un quart de set, d'acord? 

Vaig estar esperant amb candeleres l'hora de marxar, i per fi, va sonar el timbre. 
Fins a les 6, jo vaig estar mirant "vaca y pollo", uns dibuixos animats que no són per 
petits, són els que, a les adolescents com jo, els agraden molt, més que res per què 
no són uns dibuixos hipòcrites, per què dubto que la Heidi fos feliç entre les cabres, 
i que el seu avi no acabés fins els collons de la seva neta pava i encantada de la vida, 
o sigui, per exemple, quan la "vaca" està "depre" perquè ningú no l'estima, i perquè és 
una desgraciada i una marginada social, el "pollo", en comptes de dir-li que és molt 
simpàtica i que té molt amics, li diu que és gorda i lletja, la veritat. 

Bé, tornant al tema, va arribar l'hora d'agafar el bus, ens vam trobar a dins. Li 
vaig preguntar què havia de fer a Terrassa, i ell em va dir qLie havia d'anar al supermercat, 
a comprar unes coses, jo el vaig portar a un "súper" d'aquests que són tant petits, tipus 
"Cal Vinaixa", quan vam entrar, vaig observar que es posava coses a la jaqueta, em sembla 
que un paquet de galetes dues llaunes de coca-cola, la noia de la botiga el va veure, i 
li va dir: 
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- Eh!, tu, que coi et penses que fas? 
Ell, es va girar amb cara de pomes agres i va dir mentre l'apuntava amb una 

pistola: 
·_ Calla mala puta, si no vols que et rebenti el cap. 
La dona es va posar a xisclar, i l'Eloi, molt nerviós va amenaçar-la dient-li que 

la mataria, jo m'ho mirava tot amb una cara blanca com el paper, em tremolaven les 
mans, no sabia què fer o deixar de fer, li volia prendre la pistola a l'Eloi, però a la vegada 
volia sortit corrents, la dona seguia xisclant, i l'Eloi, amb la cara suosa li va engegar .un 
tret al cap, va ser sec i silenciós, al dona va caure just al darrera de la caixa, em vaig 
quedar de pedra, mirant allò, la sang va començar a sortir de tot arreu, l'Eloi, va anar 
a la caixa, va endur-se tots els diners i em va dir: 

- Què, vens o t'esperes que vingui la bòfia? 

Jo sense pensar-m'ho, vaig córrer cap on era ell, i els dos ens vam posar a córrer 
carrer avall, fins arribar a l'estació dels catalans, allà ens vam parar, i amb la respiració 
accelerada li vaig dir: 

- Però que estàs boig? Te n'adones del que has fet?. Has matat a una persona! 
- Què volies que fes, eh? Que anés altra vegada al reformatori? Quatre mesos 

tancat per una merda de galetes? Passo, tia. 
~ l. .. ara què farem? Tornarem a Vila com i no hagués passat res? 
- No, anirem a Barcelona, amb els diners que tenim podem pagar una habitació, 

desprès ja veurem què farem, jo tinc amics allà, i ens poden ajudar. .. 
- Què? Una merda, jo no he fet res, no tinc per amagar-me de res, tu fes el que 

vulguis, però jo torno a Vila. 
- Que t'ho creguis maca, tu hi estàs tan ficada com jo, així que a pringar. 

Arribant a Barcelona, vam anar a la Plaça Catalunya, i allà l'esperaven uns amics 
seus, que ens donarien un lloc on passar la nit a canvi de 2000 pta, com que només 
teníem 40.000 pta., ens va semblar una mica cara, i vam poder-ho escatimar fins a 1500 
pta. 
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L'Habitació era molt petita, hi havia un llit davant de la porta, a l'esquerre un 
vàter i al costat una pica, també hi havia, a la dreta, una taula i dues cadires, i al costat 

una pi~a i una nevera petitíssima, per la paret hi havia tot de pòsters de dimonis i coses 
satàniques, vàrem haver de posar-nos els dos al mateix llit, ja que només hi havia un 
llit. Al matí, ens vam, llevar d'hora, per què havíem de fer moltes coses. 

Vam decidir que durant el dia, treballaríem d'estàtues a la Rambla per tal de poder
nos pagar el menjar, l'habitació i les altres despeses, també, degut al mal d'esquena que 

teníem els dos per haver dormit malament, vam decidir que dormiríem un dia un dia 

no al llit, i l'altre, amb unes mantes al terra. 

EL primer que vam comprar van ser unes disfresses de Cleopatra i una altra de 
Cèsar, a una botiga de segona mà que ens havien aconsellat, i per cert que ens va sortir 
molt bé de preu. 

Com que a la nevera només ha havia un pot de llet passada un tros de fuet, 

vam anar a comprar a un supermercat, aquesta vegada pagant. 

l quan ja ho teníem tot fet, ens vam posar les disfresses i vam anar cap a la 

rambla. Al final del dia vaig quedar esgotàda, i em sembla que només vam guanyar entre 
els dos 6000 pta., ja era alguna cosa, però per l'esforç que m'havia suposat, creia que 

em mereixia més. 

Els dies van anar passant, i només vam veure un article sobre l'assassinat, havien 
detingut el seu exmarit, que es veu que la pagava molt sovint, i que a més ja havia tingut 

problemes abans, em va saber greu per aquell home, però, jo no hi podia fer res. A 
l'Eloi, ja el començava a conèixer molt bé, sabia cada so que feia a la nit, com li agadaven 
els espaguetis, el peu que calçava, les pel·lícules que l'entusiasmaven, eren les policíaques 
una vegada, vam anar al cine, i era cm si es volgués posar a dins de la pantalla. 
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Desprès d'estalviar molts dies, ens vam poder comprar una tele de milena mà en 
blanc i negre, mai hauria pensat, que veure el programa de la Maria Pau Huguet m'hagués 
fet tanta il·lusió, ni les novel·les de TVl, la Lucecita, els teletubies! Em sentia adulta, per 
primera vegada a la meva vida, em sentia adulta i lliure, jo depenia de mi mateixa, si 
un dia no guanyava prou amb les estàtues, aquell dia em quedava menys menjar, si un 
dia volia anar al cine, m'ho havia de guanyar jo, JO!!. Per fi vaig descobrir la llibertat, 
podia sortir fins a l'hora que em donés la gana, sense donar explicacions a ningú, si 
un dia no volia fer-me el llit, doncs no me'l feia!. 

Cada vegada m'agradava més l'Eloi, era tan responsable, tan afectuós, tan simpàtic, 
i un bon dia ell em va donar un peu, un dolç i tendre petó, em va apartar els cabells 
de la cara, em va mirar als ulls, i es va limitar a dir "T'estimo". 
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Noemí Carrillo Plaza 

Desprès de deixar enrere ['hotel on havia passat [es meves primeres vacances 
forçades em vaig sentir feliç. Encara tenia algunes ferides de l'accident de cotxe que em 
va obligar a estar un mes i mig separada del meu treball. En aquell moment, vaig recordar 
que bé que m'ho havia passat, encara que alguns dies el metge m'obligà a ficar-me al 
llit. En arribar a l'avió, la meva mare em trucà al mòbil i em renyà com quan era petita 
per anar-me'n tant lluny i per agafar les vacances en comptes de la baixa per enfermetat. 

Desprès del gran discurset de la meva mare, vaig arribar a Barcelona on m'esperava 
el meu marit Michael amb un somriure d'orella a orella. Em portava un ram de flors 
molt boniques, i les vaig acceptar amb molt de gust. Però després d'un mes i mig sense 
veure'ns la nostra trobada va ser molt freda. Encara estava enfadada perquè ell s'havia 
quedat treballant i no s'anà amb mi de vacances. Em va portar en el seu cotxe fins al 
meu despatx i en tot el viatge cap dels dos vam obrir la boca. Em deixà a la porta i 
ens vam donar un petó. Allà hi havia molts fotògrafs que tots em van fer la mateixa 
pregunta: 

-Com es troba la detectiu més famosa d'Espanya en tornar al treball? 

-Molt bé, tenia moltes ganes de tornar-hi després d'un mes i mig de vacances 
però tot per culpa de l'accident de cotxe que vaig tenir -els vaig contestar-. 

l seguidament em vaig disculpar perquè estava molt cansada i volia seure una altra 
vegada al meu sofà. En pujar, el meu ajudant Brian em donà una abraçada i em digué: 

-Benvinguda de nou. 

Aquestes paraules em donaren forces per seguir endavant i tornar a la rutina 
diària d'investigar robatoris, assassinats, violacions, ... ; i al que és més important: Esbrinar 
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qui és el culpable. Brian, com que ja em coneixia i sabia que sempre a la meva vida el 
meu treball ha sigut quasi el mes important, em tenia preparada una carpeta plena de 
casos per treballar-me'ls. Els meus plans d'aquella nit eren quedar-me asseguda al sofà 
del meu despatx i llegir-me aquell munt de papers. Quan li vaig dir a en Brian, ell no 
s'ho va pensar gens i em va oferir quedar-se amb mi, però jo preferia estar sola, va insistir 
molt però no em va poder convènçer. A les vuit del vespre se'n va anar i només tancar 
la porta va sonar el telèfon, era el meu marit Michael: 

-Aquesta nit no puc anar a casa, m'haig de quedar a treballar, no t'importa, oi? 

-Doncs ... , la veritat es que jo havia pensat quedar-me aquí al despatx, llegint els 
casos endarrerits -li vaig contestar-. 

-Ah ,doncs llavors ... , res. 

-Fins demà. 

-Adéu. 

Quan penjà el telèfon, em vaig quedar uns segons pensativa ,els meus pensaments 
només estaven a la relació tan freda que teníem Michael i jo. Quan vaig tornar a la 
realitat vaig començar a llegir tots els meus papers. Quan ja em portava uns deu de 
llegits em va cridar l'atenció un d'ells; una jove s'havia trobat morta en estranyes circumstàncies 
a l'institut IES de Viladecavalls: dins del lavabo amb totes les portes i finestres tancades, 
inclosa la de fora amb clau. Però com que estava tan cansada, em vaig quedar adormida 
a sobre de tota aquella paperassa. Al de matí em despertaren unes mans càlides a sobre 
la meva cara. Era en Brian: 

-Bon matí! T'he portat un cafè i uns donuts. -va exclamar animadament.-

-Moltes gràcies ... 

Mentre esmorzàvem, li vaig comentar que volia començar a treballar, i havia escollit 
el cas, el de la noia assassinada a l'institut de Viladecavalls. Ell em va treure molts mes 
papers sobre aquest cas i els vaig llegir. A les dues de la tarda vaig anar cap a la meva 
casa on el meu marit dormia. 
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-Ei! Desperta que has d'anar a treballar a les tres també has de dinar. Li vaig 
dir carinyosament-. 

. -Mmm ... , ara vaig, em va contestar badallant-. 

-Aquesta tarda aniré a investigar un cas molt important, només he vingut a saJudar
te i a agafar un entrepà vegetal, t'he deixat menjar al microones, no m'esperis despert 
perquè tornaré tard, adéu! 

En arribar al cotxe vaig mirar el nom i la direcció dels pares de Mey, la noia 
assassinada, i , amb tota la fredor del món em dirigí a investigar-los. En trucar a la porta, 
m'obrí una nena rossa i molt bonica que tindria uns cinc anys. 

-Mery! T'he dit moltes vegades que abans d'obrir la porta preguntis qui és! vaig 
sentir una veu de dona al fons-. 

I desprès aparegué una dona també rossa d'uns trenta-cinc anys: 

-Hola, bona tarda. Què desitja? 

-Sóc la detectiu a la qual heu assignat el cas de Mey. 

-Perdoni'm! No l'he reconeguda. Jo sóc la mare de la Mey. Passi, si us plau. 

I vaig entrar ... 

-La meva filla era una noia molt bonica, i no sé per què li van fer això -em va 
dir la senyora mig plorant-. 

-Però ... , em vol explicar què va passar? 

-Doncs ... , que la Mey anava tots els dimecres a fer classe de reforç amb vint 
alumnes més, ella no era molt bona noia però no es mereixia això. Es veu que va demanar 
al professor d'anar al lavabo i ell va accedir-hi, llavors, sempre la conserge té el lavabo 
tancat i no poden anar al lavabo sense demanar-li la clau. Però la Mey no li va demanar 

'4 ., 
la clau. Als vint minuts, encara no havia aparegut, però co'tn que ella s'escapava moltes 
vegades de l'escola, no es van preocupar de saber on era. 
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La Paula, la seva millor amiga, va demanar la clau del lavabo de noies, llavors la va trobar 
allà morta amb la porta de fora tancada amb clau . 

. -Penso trobar el culpable, que ho sapigueu. 

-Doncs li ho agraïré molt, vull que pagui'n el que li han fet a la meva Mey. 

En sortir d'aquella casa em dirigí cap a l'escola. Allà em van tractar molt bé. 
Primerament volia parlar amb la conserge, volia saber què havia vist i què no havia vist 
aquella tarda. 

-Doncs jo vaig obrir la porta als nrns I noies que fan reforç. No vaig veure la 
Mey sortir de classe, però tampoc em vaig fixar, per què jo estic sempre escrivint i fent 
papers per a l'escola. Després va trucar el professor Xavier perquè li busqués uns papers 
de la denúncia. 

-Quina denúncia? 

-Ah, no ho sap? 

-Doncs no. 

-La Mey havia posat una denúncia al professor Xavier per haver-li donay una 
bufetada. Es veu que ja estava molt fart de la noia. 

-l on estava el professor quan et va trucar? 

-A Barcelona, em va demanar que li digués la direcció d'un advocat per defensar-
lo. Quan em trucà vaig estar buscant papers distreta, i al final, no el vaig trobar. 

-Recorda si va passar algú pel passadís? 

-No em vaig fixar, però sé que el professor de reforç, en Ralf, va estar fent unes 
fotocòpies. 

-l després què va fer el professor? 

-Suposo que aniria una altra vegada a la seva classe, tan sols vaig veure que se'n 
va anar, ho sento. 
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-Va passar alguna cosa més? 

-No fins que la Paula em va demanar la clau i va trobar la Mey morta. 

:..Gràcies, ah! Una altra cosa, em podria dir com era la Mey? 

-Era una noia poc disciplinada. Fumava als passadissos i al pati, fet que estava 
prohibit i que l'havien arribat a expulsar per això. Passava totalment de les classes i dels 
professors, només estava per la gresca, moltes vegades s'escapava de l'escola, era així, i 
per molt que l'haguessin volgut canviar, no haurien pogut. 

-Moltes gràcies, em pot donar si us plau el telèfon de la Paula? 

-Si, és clar. 

Al dia següent vaig citar la Paula a l'escola. 

-Hola, com et trobes? -li vaig preguntar-

-Bé. 

-Saps per què t'he citat, veritat? 

-Si, és clar, per la mort de la Mey. La intentaré ajudar, cosa que no m'estimo molt 
recordar-ho, però tot serà per què agafin el porc que es va carregar la Mey. 

-D'acord, ara, explica'm què va passar aquella tarda. 

-La Mey i jo vam entrar aquella tarda a reforç sense gens de ganes de fer treballs 
i amb ganes de gresca. A mitja classe, la Mey em va dir que tenia moltes ganes d'anar 
al lavabo, llavors li demanà al professor d'anar-hi i ell va accedir-hi, però, es veu que no 
va anar al lavabo a fer les seves necessitats, pobreta. 

-Després que vas fer tu quan veies que tardava tant? 

-Quan ja hayia passat una estona, ella encara no havia vingut, però m'estranyava 
molt perquè quan s'escapava del col·legi, sempre m'ho deia, i aquella vegada no em va 
dir res. Quan faltaven uns deu minuts per acabar li vaig dir al profe d'anar al lavabo, 
i, com sabia que jo no faig aquestes coses d'escapar-me, doncs em va deixar anar-hi. 
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En arribar a consergeria li demanà la clau a la conserge i ella em va dir que l'agafés. 
Quan la vaig agafar em va estranyar una mica, per què la conserge la deixa sempre en 
el lloc 1:7és alt per penjar-la, i estava una mica més a baix, però, tampoc no li vaig donar 
molta importància. Després vaig anar a obrir la porta pensant que hi hauria la Mey, però 
estava tancada, com que tenia set, vaig obrir, vaig beure aigua, però vaig veure que sortia 
un brot de sang de sota la porta. Em vaig espantar i vaig obrir la porta on em trobà .. 
-la Paula es va posar a plorar-. 

-No t'amoïnis, només t'he cridat perquè m'expliquis com va passar tot, no com 
estava el cadàver. 

-Gràcies, m'estimo més no recordar-ho. 

-Doncs, ja pots anar cap a casa, encara que no t'ho sembli m'has servit de molta 
ajuda. Gracies i adéu. 

-Adéu, i, si us plau, si pot, trobi el que ha matat la Mey. 

-El trobaré. 

Aquella nit, pensava quedar:-me tota la nit treballant en el cas amb en Brian. Ell 
últimament estava molt atent amb mi, i, sense enganyar-me, dic, que em començava a 
agradar una-mica. l és clar, com que amb el meu marit feia molt de temps que no passava 
una nit romàntica, doncs va passar el que mai m'esperava. Ens vam començar a abraçar 
i a donar-nos petons i. .. vam arribar al llit. Al dematí vam llevar-nos amb ulls tots dos 
d'enamorats, i jo no estava gens preocupada perquè tenia un marit, més ben dit, ni tan 
sols m'enrecordava que tenia un marit. Tenia una sensació de felicitat que feia temps 
que no la sentia. Quan a les onze en Brian se'n va anar em vaig quedar com una adolescent 
enamorada, però l'enamorament se'm va anar de cop quan van trucar al telèfon: 

-Si? vaig preguntar-

-Hola bonica, com va el cas? em va preguntar Michael amb ternura-

-Em ... , hola Michael... tot va molt bé. 

2 2 3 
J o e s F l o r a l s l 9 9 9 



-Michael, vine! es va sentir una veu de fons cridant-. 

-Ja hi vaig!.. Ai! T'haig de deixar, adéu . 

. -Adéu. 

En aquell instant se'm va passar pel cap que el meu marit i io no podíem seguir 
així, havia de parlar amb ell i si seguíem així, hauríem de separar-nos. Jo ja estava segura 
que estava enamorada d'en Brian. 

Quan em vaig centrar en el cas, vaig trucar al professor Ralf per citar-lo. 

-1..., què va passar aquella tarda? Expliqui-m'ho si us plau, professor Ralf. 

-Doncs ella em va demanar d'anar al lavabo i ja no vaig tornar a veure-la. 

-Vostè va sortir de classe en algun moment? 

-Sí, un moment per fer unes fotocòpies. 

-Com era la Mey? 

-Una de les meves pitiors alumnes, però ... era molt simpàtica. 

-Coneix molt al professor Xavier? 

-Si, som amics, és una persona meravellosa, però ... tampoc no ens tractem gaire. 

En acabar de parlar amb ell vaig parlar amb el professor Xavier. 

-On era vostè la tarda del crim? 

-A Barcelona, arreglant uns papers. 

-De què? 

-D'una denúncia. 

-Em pot dir de quina denúncia? 

-De ... , la que em va posar la Mey. 
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-Si us plau, contesti la pregunta ben completa. Per què li va posar una denúncia? 

-Doncs ... , perquè em vaig exaltar massa amb ella i li vaig donar una bufetada. Però 
perquè .ella em tenia molt fart. 

-No cal que m'expliqui el per què. 

-Doncs jo crec que sí calia. 

-Pot provar que estava a Barcelona aquella tarda? 

-És clar que sí, pot preguntar-li al meu advocat, perquè vaig estar amb ell. 

-Va trucar a l'escola aquella tarda? 

-Sí. 

-Per què? 

-Perquè em busqués l'adreça d'un altre advocat. 

Quan em vaig acomiadar va venir la conserge molt exaltada em digué: 

-T'he de dir una cosa que considero molt important. 

-Digui'm vostè. 

-Crec que la clau del lavabo de noies va desaparèixer una estona. 

-Sí! Quan? 

-Mentre parlava per telèfon amb el senyor Xavier. 

-Quan estava el senyor Ralf fent fotocòpies? 

-Ai, doncs, sí! 

-Expliqui-m'ho, si us plau. 

-Doncs, van trucar i estava en Ralf fent fotocòpies, i em va agafar una goma del 
damunt de la taula. Llavors, en passar una estona, mentre parlava per telèfon, vaig mirar 
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uns moments les claus, i no hi era la del lavabo de noies. Però al quart d'hora vaig 
tornar a mirar al penjador i sí que les vaig trobai: 

-N'estàs segura? 

-Completament. 

Aquella nit vaig estar juntant les peces del trencaclosques però no m'encaixaven. 
Per què en Ralf l'havia de matar? Però van trucar per telèfon: 

-Sí? vaig preguntar. 

-Hola, li vull dir una cosa que és molt important pel seu cas. 

-Però, vostè qui és? 

-Això no importa. Últimament en Ralf i en Xavier passaven molt temps junts, 
crec que són massa amics. Viuen junts i, per això dic, que potser són més que amics. 
Ah! i una altra cosa, a en Ralf escoltava moltes conversacions de la Mey. Adéu i sort! 

-Ei! Però ... 

l em van penjar. Vaig fer cas a aquesta veu de dona i vaig preguntar als professors 
si estaven molt temps junts i tots van coincidir en el que em van respondre: 

-Tots estem segurs que tenen alguna cosa amagada. No parlen quasi amb nosaltres, 
només ells dos sols. Passen tot el temps junts i s'ajunten molt, potser massa. 

Aquella nit vaig estar una altra vegada encaixant peces i. .. per fi m'encaixaven! 

-Brian! Crec que he descobert el cas! 

-Si? l... qui va ser? Qui va matar la Mey? 

-Doncs ... , en Ralf i en Xavier són massa amics tothom diu el mateix i, a més, 
he descobert que viuen junts. S'abracen molt i diuen que s'han arribat a donar petons, 
jo crec que són homosexuals En Xavier estava patint molt per la denúncia, i, suposo 
que si la Mey guanyava el cas, el Xavier es quedaria sense el seu treball i, fins i tot, 
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podria anar a la presó. Llavors, com que en Ralf s'estimava molt al Xavier, van idear un 
pla per matar la Mey i que es tanqués el cas perquè no podia testificar. En Xavier trucava 
i entretenia a la conserge mentre en Ralf anava -dissimuladament- a fer fotocòpies i 
agafava la clau del lavabo de noies per matar la Mey. l, com a en Ralf li agradava molt 
escoltar les conversacions de la Mey va descobrir que aquella tarda faria una pintada 
a l'institut i seria e! moment ideal. Però van tenir alguns defectes que jo vaig descobrir: 
en Ralf no es va adonar que la conserge podia veure que la clau no hi era, ho va veure 
i m'ho va dir. Però no va ser tan sols aquest. Com que en Ralf estava tan nerviós, es 
va despistar i deixà la clau massa avall, no on la deixa sempre la conserge, cosa que la 
Paula es va adonar. Es pensaven que mai ningú sospitaria res d'ells. 

-1..., què va fer la Mey mentre no hi era a classe ni al lavabo? 

-Suposo que faria una pintada que vaig trobar al pati, i, que la Paula i ella havien 
planejat fer i en Ralf es va assabentar. A més, els seus companys deien que abans no 
hi era, que deia: 

Sóc la millor "Mery- VI..." 

-Perquè està sense acabar? 

-Perquè suposo que el professor l'enxamparia posant això li diria que ell tenia 
la clau del lavabo i que podia entrar i va aprofitar per matar-la. 

-l ara què faràs? 

-Ara aniré a casa d'aquests dos assassins els detindré. 

-Vaig amb tu? 

-No, prefereixo anar-hi tota sola. 

En arribar ailà vaig pujar per les escales al pis tercer, on vivien en Ralf i en Xavier. 
La porta estava mig oberta i, tots dos estaven parlant: 

-Tinc por, jo t'estimo, però ... i si m'enxampen? - va dir en Ralf-
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-No t'amoïnis, si t'enxampen, jo confessaré que t'he ajudat. Sempre estarem junts, 
amor meu. -va contestar en Xavier-

~lavors vaig interrompre dient: 

-Molt bona jugada per a uns principiants. 

-Oh, no! -va exclamar en Ralf-

-Ho sé tot. -vaig confessar amb felicitat-. 

Els dos es van mirar amb tristesa, en Xavier va dir a en Ralf alguna cosa a l'orella 
i. .. van fer una cosa que mai no m'hauria imaginat. Es digueren que s'estimaven, es donaren 
un petó i es van tirar pel balcó. La meva sorpresa va ser tan gran que vaig tancar els 
ulls i no vaig reaccionar. No sé per què en aquell moment ho vaig decidir: em separaria 
d'en Michael, m'estimava molt al Brian per deixar-lo escapar per un matrimoni que no 
funcionava sense romanticisme ni sorpreses. En Brian m'havia sabut donar en una nit 
el que el Michael no m'havia . donat en tres anys. Havia descobert l'amor de la meva 
vida igual que en Ralf i en Xavier. Em vaig separar d'en Michael. 

Ara sóc l'esposa d'en Brian, tots dos estem molt junts i units i quasi mai ens 
separem, i, després de vint anys de casats, conservem el foc i la passió d'aquella primera 
nit que vern passar junts. 

Pel que fa al cas, en Ralf i en Xavier van morir per culpa del cop, agafats de 
la mà. La mare i el pare de la Mey van quedar molt satisfets amb el meu treball, igual 
que la Paula. Jo sóc molt feliç i m'estimo molt en Brian i, espero que mai s'apagui la 
flama que està encesa en els nostres cors. 
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Gerard Sebastià i Mesa 

- Vinga Gerard de pressa, lleva't o faràs tard a classe. 
- Ja va, ja va. Óndia! Però quina hora és, per què no m'has avisat abans mamà?. 
- Jo ja et cridava, però tu continuaves dormint. 
- Ràpid , dóna'm l'entrepà siusplau. Adéu. 

l me'n vaig anar pitant cap a l'institut. No vaig tenir temps ni de rentar-me la 
cara, sí sí, ni això vaig poder fer. 

Un cop allí vaig entrar per la gran porta de vidre, vaig seguir el passadís estret, 
a continuació unes escales pronunciades, i finalment, la meva aula. A dins vaig veure el 
Pol, el meu company i veí. 

- Què, com va xaval? 
- Ei tio, com és que arribes tant tard? 
- M'he adormit. Eh! has llegit el que diu la revista de Viladecavalls? 
- No, què hi diu? 
- Han enxampat un parell de camells a Can Trias, en un pis vell i atrotinat. 
- Què hi fan camells aquí, no haurien de ser al desert? 
- Col·lega, estàs a la parra, se'n diu camells dels traficants de drogues. 
- Llàstima! Que fort! 
- Sí, entre aquests traficants i el cadàver que van trobar a Can Sanahuja la setmana 

passada ja no se què en farem d'aquest poble. 
- l saben qui es el seu cap? 
- No, encara ho estan investigant. 
- Ep!, vinga que ve la profe. 
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l com sempre les classes van ser rutinàries i avorrides. Excepte quan ens van dir 
les notes dels exàmens de tecnologia. 

- Gerard ... 10 
- Pol ... 2,5 

En Po[ quasi es desmaia en veure aquella nota tan baixa. No [i vaig dir res per 
pena, pobre nana, e!l que sempre treia bones notes, de sis en amunt, mira ara un dos 
i mig. 

En sortir [i vaig proposar d'anar a[ castell de Can Buixeres amb bicicleta, e[l 
naturalment va dir que sí per què e[ món de[ ciclisme [i encanta. Ens vam acomiadar 

ens vàrem dirigir cadascú cap a casa seva. 

Una estona més tard un cop a casa vaig sentir sonar e[ telèfon e[ vaig agafar. .. 

- Hola, que hi és el Gerard? 
- Sí, sóc jo. 
- Tio hola sóc e[ Pol , els meus pares m'han castigat tota [a setmana vinent sense 

agafar [a bici per culpa de la mala nota , diuen que últimament només faig que anar 
amb bicicleta i no estudio gens. 

- Estàs de pega xava!. Bé, aleshores ja la farem e[ cap de setmana vinent l'excursió. 
- Entesos. Adéu. 
- Adéu. 

Ja érem a Dijous , i el Pol només feia que dir que tenia ganes de fer ['excursió 
a Can Buixeres. L'endemà el vaig veure més content de ['habitua[, [a raó, ['estava a punt 
d'esbrinar. 

- Col·lega, ma mare m'ha dit que si vu[[ podem anar-hi avui a[ caste[[, no cal que 
esperem a diumenge. 

- Quina xamba tio. 
- Podem anar-hi aquesta mateixa tarda. 
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- D'acord, avui no tinc deures. 
- Ja em passaràs a buscar amb la bicicleta, eh Gerard?. 
- Sí sí, seré puntual. 
Tal com vàrem acordar, vam agafar les bicis i vàrem començar a pedalar. Primer 

una pujada esgotadora, i després una baixada d'aquelles que no es veu el final. 

- Eh!, espera Gerard espera! 

Vaig sentir el Pol que cridava. Em vaig aturar i vaig retrocedir fins on era ell. 

- Què t'ha passat? Com és que t'atures? 
- Se m'ha punxat la roda. 
- No fumis xaval! 
- No, jo no fumo. 
- Au tio, ja m'entens. l ara que farem? 
- No pateixis em sembla que porto algun pegat a la bossa. 
- Més ens val, perquè si no ja ens veiem tornant cap a casa caminant. 
- Mira-te'ls, per fi els trobo els maleïts pegats. 
- Doncs apa, a desmuntar la roda. 

Després de mitja hora ben bona, per fi vàrem aconseguir arreglar la roda vam 
seguir el trajecte. 

Vàrem continuar amb la baixada seguida d'un replà i una altra pujada que no 
s'acabava mai. 

- Renoi, ja se'ns està fent fosc. Tot pel caram de roda. 
- Tant hi fa, continuarem encara que sigui sense gaire visibilitat. 

Uns revolts més amunt... 
- Mira! El castell de Can Buixeres, aquí dalt. 
- Òndia, de pressa que ja hi som 
- Accelerem! 

En menys d'un minut ja érem davant el gran castell, tot il·luminat per l'interior. 
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- Ah! Per cert, se'n sap alguna cosa més d'aquells maleïts traficants? 
- No, em sembla que no. 
- Bah!, no importa igualment no hi podríem fer pas res. 

Vam descansar una estona i ens vàrem asseure a contemplar les estrelles que ja 
sortien. 

- Ei! ara que m'hi fixo, com és que hi ha llum a dintre? No estava abandonat 
aquest castell? 

- Potser s'hi ha instal·lat algun rodamón. 
- Ho dubto molt. 
- Anem a investigar. 
- D'acord. 

Vam intentar enfilar-nos a una finestra, i res. Després vàrem trepar fins a la brancada 
de l'arbre més alt i vam sentir com dos homes amb la veu força greu tenien una conversa 
bastant, per no dir molt calenta. Deien ... 

- Es pot saber on coi està la mercaderia tio, que no estic per bromes eh! 
- Demà mateix ja la tindré senyor . 
- Més et val, perquè sinó aquí rodaran caps. l ja pots dir als teus amics que un 

altre cop no vull haver d'esperar-me tant, entesos! 
- Sí sí, no pateixi senyor. 
- Demà et vull aquí a la mateixa hora i amb la "farina", m'entens? 
- Oh!, i tant senyor. 

Vàrem quedar estupefactes al sentir aquella petita conversa. Vam agafar les bicis 
varem marxar a corre cuita. 

L'endemà a l'institut, comentàvem el succeït, en Pau que passejava per allí ens 
va sentir que remugàvem quelcom i va començar a burxar-nos fins que va aconseguir 
que li contéssim tot. En Pau també va quedar esmaperdut, igual que nosaltres. Al principi 
no deia res però després ... 
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- Escolta per què no hi tornem, van dir que avui també hi anirien per fer l'intercanvi, 
no? 

.- Jo ni boig hi torno . 
- Anima't tio, deu ser "tope" d'emocionant, potser hem descobert a uns mafiosos 

sortirem a la premsa, au va engresca't. 

La veritat és que jo també tenia ganes de treure'n l'entrellat de l'assumpte i finalment 
em va convèncer. 

Aquell mateix vespre ja tornàvem a ser al damunt de la bicicleta en direcció al 
castell de Can Buixeres. El Pau, el Pol, i jo, en Gerard. 

- Que queda gaire? Vosaltres que ja vau venir ahir. 
- No, ja falta poc. 
- Ei!, que tal si fem una cursa fins a dalt? 
- Entesos, vinga! 

l vam començar a pedalar amb força. Vèiem que el Pau s'anava quedant enrere 
cada cop més, ja que ell no estava prou entrenat i no tibava tant com nosaltres. 

De mica en mica ens anàvem apropant al castell de Can Buixeres i a mi se m'anava 
fent un tap a la gola. 

A la fi vam arribar a l'entrada del castell, el Pol em va confessar que tenia por, 
igual que jo, però també va dir que ara que havíem arribat tant lluny havíem de continuar 
fins al final. 

- l el Pau com és que no arriba? L'hem deixat molt enrere no? 
- Sí, és veritat, però ja vindrà. 
- Que tal si mentre que no ve ens enfilem a l'arbre de l'altre dia? 
- Entesos, però procura no fer gaire xivarri, que no ens sentin. 
- Ja ús tinc marrecs del dimoni! 
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En veure que l'home que deia això ens agafava per la samarreta i ens aixecava 
a tots dos com si res se'm glaça el cos, em penso que al Pol encara més, només calia 
mirar-lo, darrere d'aquell horrible senyor en van sortir dos més de molt pitjors. Un 
d'ells, jo diria que era el que manava, tenia la mateixa veu que l'home que vam sentir 
l'altre dia des de l'arbre . 

- Ah, ah, ah ... Com que marrecs tafaners ehhh?. Sabeu que no m'agraden els nens? 
L'altre dia me'n vaig menjar un per sopar, estava deliciós. Suposo que no voldreu acabar 
com ell, oi? l ara digueu-me; heu sentit alguna cosa del que xerràvem? 

- Noooo!. 

Vaig dir amb veu tremolosa . 

- N'esteu segurs que no heu sentit absolutament res? 
- Seguríssims . 

Va contestar el Pol, que estava completament pàl·lid . 

- Bé, dons ara tornareu a casona i fareu com si res hagués passat, i si dieu alguna 
cosa als vostres pares ... 

Es va posar el dit índex al col! i el va moure horitzontalment. Allò semblava una 
advertència. 

- Au! Marxeu, i que no us torni a veure per aquí mai més, entesos! 

- Alto! Que no es mogui ningú, quedeu tots detinguts! 

Em van sobtar molt aquelles paraules, però no tant com a aquells traficants de 
drogues. 

La veu era la del Xavi Policia que venia acompanyat del Pau, el seu pare, el Sebastià 
Homs i del Jordi Vinyals, parent del Pau i també director del recentment inaugurat l.E.S. 
VILADECAVALLS. Va ser el! precisament el que va enxampar al cap dels traficants quan 
intentava fugir pel darrere del castell. 
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Ens vam dirigir a ells i els vàrem donar les gràcies com no les havia donat mai 
a ningú. Vaig preguntar al Pau el per què de tanta gent quan només calia que vingués 
el Xavi Policia, ell em va dir que quan havia arribat aquí dalt ens havia sentit parlar amb 
els traficants i espantat havia anat ha avisar el seu pare que casualment estava fent-la 
petar amb el Jordi i el Sebastià, ells van avisar al Xavi i es van dirigir corrents cap aquí. 

- Au va nois, tots de cara a la paret. 

El Xavi els va emmanillar a tots i se'ls va endur a la comissaria de policia. Nosaltres 
vàrem marxar tots junts cap a casa amb una nova història per explicar. Quan els hi vaig 
dir tot el que havia passat la mare de què i es desmaia, i el pare per poc no em renya. 

Uns dies més tard sortia la cara del Pau, la del Pol, i la meva a tots els diaris 
i telenotícies, deien que tres nois de Viladecavalls havien desmuntat una xarxa de traficants 
molt important. Fins i tot havien vingut a casa meva ha fer-nos preguntes i ha gravar
nos. 

A l'institut vam ser el tema de conver_sa de tothom durant molt de temps, i la 
profe de tecnologia fins i tot va aprovar al Pol. Gràcies al Jordi Vinyals que n'era el 
director és clar. 
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Pol Martí Sanahuja 

Estava preparat i emocionat per canviar d'any i de mil·lenni, faltaven dos minuts 
i ja tenia el raïm, pelat i sense pinyols a la mà. Jo estava assegut davant el televisor, quan 
de sobte, va sonar la primera campanada. Llàstima que no em podíeu veure per què feia 
una cara que donava goig de veure, en el meu rostre s'hi destacaven uns ulls oberts 
com una finestra i rodons com una taronja. Això sí, la meva expressió ho deia tot, se'm 
notava una cara de sorprès com aquell qui li toca la loteria. 

- Ammm! d'això .... , seguim 

Vaig agafar un gra de raïm i me'l vaig menjar amb tota la il·lusió de canviar de 
mil·lenni. Van anar passant les campanades i només faltava la dotzena i última campanada 
quan vaig agafar l'últim gra de raïm, que lògicament em quedava, i mentre sonava la 

darrera, una llum va entrar per la finestra i• va il·luminar tot el menjador i a la vegada 
va sonar un terrabastall, com si alguna explosió s'hagués realitzat prop d'aquí. Això sí, 
havia canviat de mil·lenni, vaig anar a la finestra i l'obrí, tragué el cap intentant buscar 
alguna cosa relacionada amb l'explosió però no vaig veure res. Em preguntava què havia 
pogut ser allò. Aquell mateix moment, va sonar el telèfon i de l'ensurt, vaig fer un bot, 
l'agafà i una veu espantada em digué: 

- Joni Llac, Joni Llac. Què és vostè. Contesti'm! 
- Sí que sóc jo en Joni, però tu qui ets? - Vaig preguntar-li. No. No em coneix. 

Però vingui ràpidament al carrer de Dalt al bloc de pisos número 10 al pis 3r-3a, d'aquí 
el poble. 

l em va penjar, sí, sí tal i com ho dic, em va penjar sense cap mena d'explicació 
i jo que havia de fer, suposo que anar al carrer de Dalt, no? Per això, sóc un detectiu. 
l així va transcórrer. 
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Quan vaig arribar al carrer de Dalt, de Viladecavalls, el primer que vaig veure 
fou un bloc de pisos on el pis de dalt de tot, si no em fallava la vista, estava en flames. 
Obrí la porta del meu petit cotxe i sortí. Una dona de mitjana edat amb una actitud 
nerviosa i cara d'espant m'esperava a l'entrada del petit bloc de pisos. Jo m'hi vaig acostar 
i amb veu seriosa li vaig dir: 

- Hola! És vostè qui m'ha trucat fa uns trenta minuts, aproximadament, per l'explosió 
d'aquest bloc de pisos?. 

- Sí, sí he sigut jo. Miri jo sóc la veïna del pis que ha explotat fa quaranta-cinc 
minuts, si fa no fa, i em dic Marta Glis. Encantada de conéixe'I - em va contestar, també 
molt seriosament, millor dit, espantada. 

- Em podria explicar per què m'ha trucat, si us plau! - Li vaig preguntar-. 

- Sí miri, tot ha començat quan jo estava mirant la televisió, suposo que com 
tothom, perquè fa, aproximadament, quaranta-cinc minuts hem canviat d'any i tots 
normalment mirem les campanades per televisió, doncs, quan tocava l'última i encara 
tenia el gra de raïm a la boca ha sonat unª explosió a la casa que tinc al costat de 
la meva i jo espantada, he obert la finestra i he tret el cap intentant mirar per veure 
si veia alguna cosa, i el primer que he vist era la casa de la meva veïna completament 
destrossada i amb flames, esporuguida, he anat corrent al telèfon i és quan l'he trucat 
a vostè, a la policia i als bombers perquè apaguin el foc. La policia, després de dir-me 
que la Gini estava morta, estava buscant proves per esbrinar qui ha posat una bomba 
a casa seva, si és que ha sigut una bomba el que ha explotat o una fuita de gas, o 
bé, qualsevol altra cosa. Però a mi no m'agrada gaire la policia i prefereixo un detectiu 
privat, per això l'he trucat a vostè. 

Jo vaig pensar, aquesta dona sap el que es fa, i li vaig preguntar: 

- l doncs, què he de fer? 
- Molt fàcil, esbrinar què ha fet que el pis de la Gini Gomez explotés en el 

cas que sigui un assassinat, busqui el culpable. Confio amb vostè. 
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La dona em va deixar plantat, com de costum, i se'n va anar cap a casa seva. 
Ara ja em tenies al pis on hi havia hagut l'explosió fa una hora. Vaig obrir la porta 
d'entra~a amb cara d'home que ho sap tot i seguidament vaig entrar a la casa. El que 
els meus ulls contemplaven era tota una habitació, que podia identificar com a menjador, 
completament desmuntada i atrotinada, els armaris, ja us ho podeu imaginar, les parets 
i l'alfombra tenien un color negrós, igual que el de la cendra, suposo que això fou causa 
de l'explosió. Vaig poder observar que hi havia la policia, eren sis o set agents vestits 
tots iguals i tots estaven regirant la casa, ells em van veure i al mateix temps un d'ells, 
que era un home grassonet, em va comentar: 

- És vostè el detectiu tan famós del qual ens ha parlat aquella dona? - Aquell 
home es creia molt savi i li vaig contestar. 

- Aquí el tens, sóc jo en persona, en Joni Llac, el "gran detectiu privat". 
- l vostè es pensa que resoldrà aquest cas?. - Va dir aquell policia amb cara de savi -. 
- l per què no! - Li vaig contestar amb mala gana -. 
- Molt bé, et deixarem el cas a les teves mans Sherlock Holmes - va replicar amb 

una expressió de xulo acabat - però t'adelanto una pista. Això ha sigut un assassinat, 
ja ja ja ... 

- Abans de tot et demanaria un favor, si us plau, que encara no retireu el cos 
de la víctima - Vaig demanar-li respectuosament. 

- Això està fet, gran detectiu privat. Com que trigaràs molt a resoldre aquest 
cas, et deixarem el cadàver un dia més del que és habitual. 

L'home va cridar tot orgullós de la seva conversa amb mi: 

- Vinga deixebles meus, tots a fora, que en Holmes resoldrà el cas. 

Tots els policies van marxar del pis i l'home grassonet i cregut també. La cosa més 
curiosa, és que aquell home portava una maleta de color negre i alguna cosa viva dins 
seu. Just quan aquell cregut va sortir per la porta, de la maleta eixia un caparró de gatet 
negre. Jo em preguntava, per què aquell home volia un gat negre?. En fi no ho sé. 
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Seguidament vaig començar a regirar tota la casa de banda a banda de racó a 
racó, i l'únic que hi vaig trobar va ser el cos de la víctima que estava asseguda en un 
sillò de. cara a la televisió i l'aparell estava engegat. Això volia dir que la noia abans de 
que morís estava mirant la televisió. Després em vaig fixar amb la seva mà que hi tenia 
un pot amb un gra de raïm, això significava que la noia va morir just quan tocava l'última 
campanada. 

Vaig alçar la cara i em vaig adonar que la finestra estava oberta i em vaig preguntar, 
a qui se li acut deixar la finestra oberta a ple hivern amb el fred que feia?. La resposta 

era ben clara, la dona havia obert la finestra per quelcom que hagués passat a fora, 
al carrer. 

La segona cosa que em feia dubtar era el telèfon despenjat que tenia la víctima 
a l'altra mà. Això em deia que alguna persona havia trucat per telèfon a casa de la 
Gini o algú havia trucat des de casa seva, la veritat no ho sé. 

Ara em dirigia a casa de la senyora Marta Glis, la veïna de la víctima per ser 
més concrets. Li volia fer unes quantes pregunfes sobre el que havia passat aquella mateixa 
nit. Quan vaig arribar a casa de la dona vaig trucar el timbre i no vaig haver d'esperar 
ni trenta segons perquè la porta s'obrís de sobte. Vaig fer un bot de l'ensurt que em 
vaig donar i la senyora Glis va treure el cap per la porta i em va demanar disculpes 
per haver-me espantat i tot seguit vaig dir-li: 

- Tranquil·la, no passa res. He tingut ensurts més forts - per dissimular una mica. 
- Què senyor Llac, com li va el cas? - va preguntar -. 
- Si us plau, no em parlis de vostè que no m'agrada. 
- Bé, Joni, com et va el cas? 
- De conya, ho tinc tot controlat. - Suposava -. La veritat és que he vingut aquí 

a fer-te unes preguntes sobre el que ha passat fa una estona -. 
- Et refereixes a l'assassinat de la Gini? - preguntà la dona -. 
- Certament, - li vaig contestar. 

2 3 9 
J o e s F l o r a l s l 9 9 9 



Mira, jo he vist que la finestra del menjador on ha explotat la bomba, si és que 
és una bomba, estava oberta i això m'ha extranyat molt perquè estem a ple hivern i 
crec que a ningú se [i acut obrir la finestra. La pregunta és: ha passat alguna cosa aquesta 
nit a fora al carrer que hagi motivat a la Gini a obrir la finestra?. 

- La veritat és que sí, jo estava menjant els grans de raïm quan he sentit uns 
crits al carrer com si més d'una persona estiguessin discutint, jo he pensat que podia 
ser la Gini i en Joan - m'explicà, resumidament -. 

- Et refereixes a la Gini Gómez?, la que ha sigut assassinada? - li vaig preguntar. 
- Ella mateixa - contestà -. 
- Qui és aquest tal Joan? 
- Vols dir, en Joan Martí? 
- Sí, com es digui - vaig dir-li amb cara de no saber res -. 
- En Joan és l'enamorat de la Gini, el que passa és que aquests últims dies la 

veritat és que no semblen enamorats, s'estan barallant contínuament tot el dia perquè 
en Joan diu que la Gini té relacions amb altres homes. Quina parella de rucs! 

- Em podries donar l'adreça d'aquest tal Joan Martí, si us plau? - vaig demanar
¡¡ com aquell que demana diners -. 

- Sí, això està fet - va entrar a casa ·seva i va sortir amb un full a la mà, que 
més tard va ser meu. 

En aquest full hi havia l'adreça d'en Joan Martí, esperava, ja que el full estava 
plegat i no es podia llegir. 

- Última pregunta, si us plau - vaig dir-li - sabries dir-me si algú abans del crim 
va trucar a casa de la Gini? 

- Això si que no ho sé pas, perquè jo no estava a casa seva abans del crim. 
- l tu, quan em vas trucar a mi, des d'on vas trucar?. 
- Des de casa meva, bon home - va respondre educadament -. 
- Gràcies per respondre'm totes les preguntes. 
- De res, sempre i quan vulguis, et diré el que sàpiga. 
- Bé ara me n'he d'anar a fer la meva feina, vull dir que gràcies per tot adéu 

- li digué simpàticament -. 
- Adéu i sort amb el cas. Confio en tu! 
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La dona va entrar a casa seva i va tancar la porta de cop com si estigués enfadada. 
No ho crec. La veritat és que jo no anava a fer feina si no que me n'anava a dormir 
a casa meva ja que eren les tres de la matinada i tenia la cara pàlida de tanta son que 
portava a sobre. 

Un cop a casa meva, vaig dirigir-me cap a la meva habitació a les pelpentes ja que 
tot estava fosc. Em vaig posar dins del llit i allà vaig començar a pensar i a donar voltes 
al cas. També vaig preguntar-me per què la Marta Glis no em va deixar passar dintre casa 
seva, suposo que la deuria tenir desordenada, i clar, ja sabeu com són les dones. 

Va sonar el despertador i vaig fer un bot del sobresalt a la vegada que obrí els 
ulls, una forta claror entrà per les finestres de la meva habitació, vaig cridar: 

- Ja és de dia! 

M'havia llevat content i feia un bon dia i a més a més ja érem al segon mil·lenni. 
Tot m'havia sortit rodó. Em vaig vestir molt ràpid esmorzant un got de llet amb cereals, 
que estaven boníssim. Ara anem per feina. La veritat és que això d'anar per feina sí que 
no em venia de gust però era la meva obligació. Així doncs, vaig anar a la meva habitació 
i vaig agafar aquell petit paper que em va donar la Marta Glis, on hi havia escrita 
l'adreça de l'enamorat de la Gini Gómez, que no recordo com es deia. 

Obrí el paper i amb lletra petita hi posava: Carrer de la Font del Capellà, número 
12. justament és on havia d'anar per fer una petita conversa amb aquest enamorat. l així, 
vaig dir adéu al meu gat Miken i vaig pujar el meu petit Seat Marbella, que és el meu 
cotxe tronat. 

Ara ja em tenies al carrer de la Font del Bacallà o ... del Capellà, no ho recordo 
"de fet aquest poble de Viladecavalls ha adoptat noms ben estranys, oi?", buscant la casa 
número 12. Després d'una llarga busca de cases, en vaig trobar una de petita on hi havia 
el número 12 posat a la porta d'entrada i seguidament vaig trucar-hi. Un silenci omplia 
el carrer i un corrent d'aire em refrescà el cos, quan la porta de la casa es va obrir, 
un noi tempat va treure el cap i va dir: 
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- Qui és vostè i què vol? -el noi semblava que no tenia ganes de conversar. 
- Bon dia, senyor Joan. Sóc el revisor de gas butà i em dic Marc, Marc Ribes, 

encantat de coneixe'I - li vaig donar la mà i ell va seguir l'acció -. 
- O sigui que és el revisor de gas butà, doncs si és així passi a casa meva que 

li ensenyaré el que necessiti veure. 

Vaig entrar a casa seva i vaig passar per un petit passadís tot fosc. Era una casa 
molt rústica i antiga, les parets eren de pedra i les bigues del sostre de fusta, tot lligava 
amb el seu propietari, un home molt senzill amb pantalons gastats i una armilla de color 
marró, vell. L'home em va portar a una habitació gran que semblava el menjador, es va 
treure la gorra de cuir que portava i també traient-se la pipa de la boca va dir: 

- La casa és teva, ho pots revisar tot. 
- Ho sento molt, però la veritat és que jo no sóc el revisor de gas butà. 
- Com dius? - va cridar mentre li queia la pipa al terra -. 

Vaig agafar la meva placa de detectiu, acostant-li a la cara mentre li deia: 

- Sóc un detectiu privat i la veritat és que em dic Joni Llac. 
- Vostè, vostè m'ha enganyat, és un mentider, el denunciaré! - en va cridar davant 

meu. 
- Tranquil·litzis, perquè el que ara li diré sí que és greu senyor Joan. 
- Com sap el meu nom? Si us plau no em faci mal, si us plau - L'home esporuguit 

se'm va apartar -. 
- Tranquil·litzis, tranquil·litzis no li faré cap mal home, només li he de fer unes 

preguntes, però primer escolti'm. 
- Mira, no sé qui ets, ni què fas aquí, però digués el que hagis de dir i fot el 

camp d'aquí - va començar amb "pla xulo"-. 
- Segur que no diràs el mateix, quan t'ho digui - vaig omplir-me els pulmons 

d'aire i tot descarregant-los, digué - "la Gini Gomez és morta" 

Un silenci va recórrer la casa però per molt poc temps. 
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- No, 0000000000! No pot ser! vostè deu ser un comediant que fa de detectiu, 
oi que sí? - l'home, esverat , es va llençar al terra com si alguna cosa li estigués fent 
molt de mal -. 

·_ La veritat és que no, no sóc cap comediant, la Gini és morta, és tota la veritat. 
- No! no em torni a dir això mai més - aquell home estava desesperat i no 

era pas del vent de la tarumba. 
- Veig que li ha afectat molt que la Gini estigués morta, després de que hagi 

tingut relacions amb altres homes, no és cert senyor Joan? - li vaig dir severament -. 
- De què em parles tu? Tu no saps res de la nostra relació i tampoc en sabràs 

mai res. Però el que sí que és segur, és que la Gini no té cap relació amb altres homes, 
que quedi clar - va cridar convençut de la seva afirmació -. 

- En tens alguna prova? 
- Quan torni a veure la Gini, mira-li l'anell d'or de compromís que porta en algun 

dit de la seva mà dreta, aquell anell li vaig regalar jo, fa una setmana justa. D'aquesta 
manera es creurà que jo i la Gini estem promesos. 

- D'acord ho comprovaré. Gràcies per la seva col·laboració i si em permet, ara, 
he de marxar d'aquí. 

- Pots marxar quan vulguis, Joni - va expressar amb un somriure vulgar -si descobreixes 
l'assassí, mata'l de part meva. 

- Molt graciós, però ho tindré en compte. 

Obrí la porta del menjador i amb la mà vaig dir adéu mentre sortia. Quan ja 
era a fora al carrer una pregunta em va passar pel cap, per què la Marta Glis m'ha mentit 
dient que la Gini tenia relacions amb altres homes? Per què ho ha fet?, suposo que 
són preguntes que tard o d'hora seran resoltes. 

Vaig posar la mà a la meva petita butxaca que . tenia a l'interior de la jaqueta per 
agafar les claus del cotxe i així poder anar a casa la Gini per comprovar si tenia aquell 
anell a la mà dreta. Una vegada allà, vaig aparcar davant del bloc de pisos i vaig sortir 
del cotxe impacient per descobrir si la Gini portava algun anell a la mà dreta. 
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Mira si estava impacient que vaig tardar menys de mig minut a pujar tot el bloc 
de pisos fins a dalt, quin rècord, oi?, hauria de sortir en els llibres "Guidness", és broma! 

Ara em trobava davant la porta d'entrada d'aquella casa on havia passat tot, aquella 
misteriosa casa que contenia tots els secrets del crim, en definitiva la que havia sigut 
testimoni de la mort de la Gini. Després de tot aquest discurs, vaig pensar, deixem estar 
la filosofia i entrem a la casa. Seguidament vaig agafar el pom de la porta i girant el 
canell cap a la dreta es va obrir tot fent un soroll de grinyol. La sorpresa va ser majúscula 
quan els meus ulls contemplaven el menjador de la casa, el que veia era indescriptible: 
no havia canviat res des de l'última vegada que havia estat a casa de la Gini. Un cop 
vaig ser a dins, el primer que vaig fer va ser córrer cap aquell silló que es veia al final 
de l'habitació, un silló que portava alguna pista, n'estava segur. Només mirant la mà dreta 
de la Gini ho sabria tot, així que, en definitiva, em vaig acostar al silló esperant trobar
hi la Gini amb l'anell. El problema és que no va ser com jo volia, perquè quan vaig veure 
la noia asseguda, no m'ho podia creure, allò no podia ser, la Gini no portava cap anell 
a la mà dreta. Vaig mirar pel voltant del si[[ò per veure si li havia caigut a causa de 
l'explosió, però no vaig trobar res, ni tampoc res relacionat. 

No entenia res, per què m'havia enganyat, en Joan? Per què va dir que la Gini 
portava un anell? Suposo que són coses que no podré saber mai, tant se val, espera, 
una de les coses que podria ser, és que l'assassí, s'hagués endut l'anell perquè no se 
sabés que la Gini estava promesa. Així que vaig pensar: ja que estic aquí, podria escriure 
a la meva llibreta totes les pistes que havia anat esbrinant al llarg d'aquests dos dies. l 
així ho vaig fer, vaig posar la mà a la butxaca de la jaqueta i vaig treure una llibreta 
i un boli, però justament quan vaig treure el boií, que era de metall, em va relliscar per 
les mans, que estaven suades, i va caure a sobre de l'alfombra. 

Ara sí que l'he feta bona, amb el mal d'esquena que tinc i ara hauré d'ajupir
me per agafar el boli, quin remei! Em vaig ajupir per agafar el boli i els ossos de l'esquena 
em van començar a espetegar, això sí que em feia dolor, vaig estirar el braç per agafar 
el boli, quan de sobte vaig veure una cosa damunt de l'alfombra que em podia ajudar 
a resoldre el cas. 
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Eren pèls negres, i ben negres que eren, medien uns tres centímetres i no semblava 
que siguessin de persona. Que estrany, què hi feien pèls negres a l'alfombra de casa la 
Gini? 

Seguidament em vaig posar a pensar qui podia tenir pèls negres de tres centímetres 
de llarg, sabent que la Gini era rosa i tenia el cabell llarg com el riu Nil, la resposta 
era ben clara, només els animals domèstics, posseïen aquest tipus de pèl, a casa la Gini. 
Però és molt estrany que hi hagi aquests pèls perquè la Gini, que jo sàpiga, mai havia 
tingut animals domèstics. Això em portava a una conclusió, algun animal domèstic havia 
estat a casa la Gini aquests dies i això va ser la primera pista que vaig escriure a la 
meva llibreta, la segona era que el telèfon estava despenjat, la qual cosa volia dir que 
algú havia trucat a casa de la víctima, la tercera pista era la finestra que estava oberta 
i la porta tancada, significava que l'assassí havia entrat per la finestra? i quarta i última 
pista, la Gini no portava l'anell a cap de les dues mans, l'assassí no volia que ningú sabés 
que la Gini estava promesa?. El que faltava, era saber qui era l'assassí. 

l després vaig mirar per la finestra, que seguia estant oberta, i em vaig adonar 
que ja era fosc i efectivament, quan vaig mirar al rellotge que portava al canell indicava 
que eren les onze de la nit. 

Vaig pensar que seria millor que anés a casa a dormir i a relaxar-me i així ho 
vaig fer, vaig sortir de casa la Gini amb cara contenta i satisfet del que havia descobert, 
vaig agafar el meu cotxe tronat i al cap d'un minut ja era a casa. 

Un cop allà i després d'entrar el cotxe al garatge, captivat per la son, vaig recórrer 
tota la casa fins arribar a la meva habitació, em vaig posar al llit, vestit amb sabates i 
tot, menys la jaqueta que l'havia llençada al terra quan entrava a l'habitació. 

Estava entrant en un somni, quan sentí un soroll, com si algú miolés, però era 
un miol estrany. La veritat és que l'únic ésser que miola és un gat i ràpidament em vaig 
enrecordar del meu gat Miken que l'havia deixat tot el dia sol, vaig aixecar-me del llit 
i caminà a les pelpentes fins al menjador, que és on el meu gatet té la seva casa i 
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normalment, tot el dia està allà. A !'entrar al menjador i després d'haver pitjat l'interruptor 
de la llum, una esgarrifança em va recórrer el cos, deixant-me la cara en blanc, de l'ensurt. 
Estava veient el meu gatet que treia espuma per la boca i al mateix temps vaig cridar: 

- Miken! estàs bé?, que et passa? 

El meu gat, mig mort, va caure al terra mentre tancava els ulls. Jo espantat del 
que veia vaig cridar: 

- Nooooooo! 

l abans de desmaiar-me, vaig agafar en Miken i vaig baixar fins al garatge, on hi 
tenia el cotxe que em serviria per anar al veterinari. Ho havia de fer tot en qüestió 
de segons, o si no el meu gat seria història pels llibres de la localitat. 

Just quan ja estava davant la porta del veterinari, amb el meu gat als braços, vaig 
pitjar el timbre i un so poc estrident va omplir l'edifici. Esperava i esperava i no sortia 
ningú, notava com si el món se'm tirés a sobre. Empipat perquè ningú m'obria la porta 
vaig cridar: 

- Obriu la porta! obriu la porta, és urgent! 

Aquell mateix moment, amb una mà anava donant cops a la porta i amb l'altra 
aguantava en Miken, que el pobre ja no hi guipava. La veritat és que tant me feia que 
fossin les dotze de la nit i jo estigués cridant com un boig pel mig del carrer Nou, 
perquè m'estava jugant la vida del meu gatet. 

De sobte, una llum es va encendre darrera aquella porta translúcida i tres segons 
després, si fa no fa, es va obrir, una alegria em va fer pujar la moral, un home conegut, 
va treure el cap per la porta i em va dir, amb veu suau: 

- Senyor Joni, què fa aquestes hores de la nit? 
- No hi ha temps per explicacions, Doctor Argelich. Mira el meu gat, està mig 

mort!, hi podries fer alguna cosa?- li suplicava amb cara de pena -. 
- Vejam, passi a dintre la consulta que li faré una revisió al seu gatet - feia tot 

l'efecte que aquell home també estimava els animals-. 
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Vaig entrar en una sala on hi havia una taula blanca acompanyada d'una cadira 
del mateix color i tot de mobles plens de medicaments i artilugis de tota mena, des 
d'unes simples tisores fins a uns increïbles aparells super sofisticats. 

- Senyor Llac, quan fa que el seu gat espurneja tant? 
- La veritat, és que, me n'he adonat quan he arribat a casa meva, ara fa una hora 

aproximadament. 
- Sap si li ha passat més d'una vegada això? 
- No, és la primera vegada que té aquest tipus de reacció. 
- Molt estrany senyor Llac, molt estrany. Ara, si m'ho permet, li faré al seu gat, 

una revisió. 
- El que vulguis, mentre el curis. 

El veterinari agafà el meu gat i el va posar en una espècie de llitet petit on li 
va començar a mirar l'interior de la boca amb un lot minúscul com una formiga. Després 
de tot de proves i investigacions absurdes, el veterinari es va girar i amb mirada trista 
va dir: 

- Aquest gat, ... l'han enverinat. 
- Què dius ara! - vaig dir-li de cop -. 
- El que sent senyor Llac, l'han enverinat amb un verí molt potent - tot això 

ho deia molt tranquil, quina ràbia! -. 
- l, no hi pensa fer rés? no el pensa curar? - insistia jo -. 
- Em penso que la manera de curar-lo és fent-li una operació. 
- Una operació, diu? - estava tant adormit que no sabia ni el que deia -. 
- Sí, una operació força difícil. 
- l doncs, que espera? comenci home. 
- Tranquil, això s'ha de prendre amb molta calma. Si té son, pot dormir a la sala 

d'espera o en aquesta butaca, ja que l'operació pot durar tota la nit. 
- Gràcies, dormiré a la butaca. 
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Vaig dirigir-m'hi, estava empotrada a la paret del fons de l'habitació i amb una 
caiguda lleugera en vaig asseure còmodament. Des d'allà podia veure com el doctor 
Argelich anava operant el meu gat, però com que a mi no em venia de gust veure 
l'interiór del cos d'en Miken, vaig preferir dormir. 

Vaig obrir els ulls quan la silueta d'una persona em va dir: 

- Bon dia senyor Llac, ha dormit bé aquesta nit? 
- Doctor Argelich, que hi faig jo aquí, per què estic a casa seva? - li vaig preguntar 

confós del que passava -. 
- Que no s'enrecorda senyor Llac? ahir a les dotze de la nit va venir vostè per 

què el seu gatet treia espuma per la boca, jo li vaig dir que l'havien enverinat i que li 
hauria de fer una operació que duraria tota la nit i li vaig oferir de dormir a casa meva. 
Oi que s'enrecorda? - va aclarir i preguntar el veterinari -. 

- Tens tota la raó del món, però on està el meu gat? 
- Tranquil, està dormint a la sala de recuperació, si em permet, el seu gat haurà 

de passar deu dies aquí per recuperar-se del tot. 
- El puc veure? 
- Clar que sí, segueixi'm - l'home es va girar i va caminar cap a una porta que 

estava al costat de la butaca on havia dormit jo -. 

El vaig seguir i em va fer passar a una sala tota fosca, però per poca estona 
perquè una llum va il·luminar-la de cop. El que veia era increïble, eren tot de llitets de 
nadons i a cadascun hi havia un animal domèstic. En una part tot eren gossos i a l'altra 
tot eren felins, o sigui gats, en un d'aquells llitets hi havia el meu gat Miken. Pobre gatet, 
i pobre ho dic perquè el pobre tenia tota la panxa sense pèl i amb un tall prou considerable 
a l'estómac. No semblava el meu gat, ja que el meu Miken sempre havia sigut tot negre 
i ara tenia tot el cos negre i una part sense pèl, semblava una ovella tenyida de negre. 

- Senyor Argelich, diu que d'aquí deu dies puc passar a buscar el meu gat? 
- Si senyor, d'aquí deu dies el seu gat estarà com nou. 
- Molt bé, d'aquí deu dies passaré a buscar-lo i si ara em permet jo he d'anar 

a fer feina. 
- El que vostè vulgui, senyor Llac. 
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Vaig sortir d'aquella sala i mentre em dirigia a la porta de sortida principal, em 
vaig fixar en el lloc on havien operat en Miken, estava tot ple de pèls negres, pèls del 
meu gat, semblava que estigués en una perruqueria. Una de les coses que vaig notar, 
es que aquests pèls ja els havia vist abans, en algun altre lloc molt important. Ara ho 
recordo, a l'alfombra de casa la Gini Gomez hi havien uns pèls clavats a aquests, ara 
si que lligava caps, algun gat negre havia estat a casa la Gini algun dia d'aquests, fins 
i tot podria ser que el gat hagués entrat per la finestra, el dia de cap d'any, i hi hagués 
deixat la bomba. El que era clar es que ja estava a punt de saber-ho tot sobre el cas. 
Si no em falla la memòria quan vaig entrar a regirar la casa de la Gini, un agent de 
policia portava un gatet negre en una maleta, això em dóna la conclusió de que aquell 
gat va entrar per la finestra, va deixar la bomba i va sortir un cop més per la finestra, 
seguidament la bomba va explotar i al cap d'una estona els agents de policia van arribar 
a la casa i van agafar el gat com si no hagués passat rés. O sigui que l'assassí va ser 
l'agent de policia grassonet, es que sóc un geni. Això li he de dir a la Marta Glis, com 
més aviat millor. 

l així va ser, vaig sortir de la consulta veterinària i amb el cotxe tronat vaig dirigir
me a casa de la Marta Glis. 

Un cop més tornava a estar al carrer de Dalt de Viladecavalls i un cop més tornaria 
a vèncer el mal. Ara ja podia contemplar la porta de la casa de la meva clienta Marta 
mentre em dirigia cap a ella. Vaig preme el timbre i un ressò agradable va sonar per 
tota la casa. Vaig esperar un i dos minuts i ningú obria la porta, repetí l'acció i un altre 
ressò més llarg va recorre per dintre la casa. Esperava i esperava i la porta no s'obria 
fins que la meva paciència es va acabar i donant un cop brusc a la porta amb els dos 
punys, vaig cridar: 

- Merda! 

La porta, fent un petit escarritx, es va obrir lentament i jo fent una fluixa veueta 
vaig xiuxiuejar: 

- Renoi, si estava oberta! segurament la Marta ha anat a comprar. 
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l sense pensar-m'ho dues vegades vaig entrar a dintre la casa. Un cop dintre el 
primer que vaig fer, va ser una mirada a tot el menjador, era una casa endreçada i força 
sofisticada, ho tenia tot al seu lloc. Tot li donava un ambient de netedat. 

La truita, es va girar, quan vaig baixar la mirada i vaig veure un gat negre dormint 
sobre el sofà, el que em motivava no era el gat, si no que el gat tenia el pèl negre com 
el que em vaig trobar a l'alfombra de casa la Gini. Era sorprenent, aquell gat podia haver 
sigut l'assassí que va posar la bomba a casa la Gini, però per altra banda també podia 
haver sigut el gat de l'agent de policia grassonet. Però les coses es van anar aclarint 
quan vaig alçar la vista i mirant cap a la dreta vaig veure alguna cosa que brillava, 
semblava una joia, estava damunt de la tauleta del telèfon. El que no em podia creure 
era que la joia que observava era un anell d'or, com el que em va descriure l'enamorat 
de la Gini. Vaig fer l'ull gros i a la part exterior de l'anell hi havia una data que deia: 
27 de desembre de 1999 GG (Gini Gómez) això m'ho va dir tot, era ben clar, l'anell 
era el que en Joan va regalar a la Gini, ja que feia una setmana i un dia que ho havia 
fet. O sigui que les dates coincidien. Això volia dir que va ser la Marta Glis qui va robar 
l'anell d'or. L'última pista que vaig necessitar per completar el trenca closques va ser 
aquesta: em vaig fixar que en la tauleta on hi havia l'anell d'or robat, també hi havia 
el telèfon, lògicament, i al costat i havia un índex telefònic obert per l'entrada G. Per 
què era estrany això? molt fàcil, el cognom de la Gini era Gomez i Gomez comença 
per la lletra G, oi que si? doncs l'entrada de la pàgina, que és G coincideix amb la 
primera lletra del cognom de la Gini, això em portava a la conclusió de que la senyora 
Glis va trucar fa poc a casa de la Gini. Fins i tot jo diria que va trucar abans que 
la casa explotés. 

Mentre aguantava amb les dues mans l'índex telefònic, un garranyic em va fer 
adonar que la porta d'entrada s'obria i al mateix moment, si no em fallava la vista, la 
Marta Glis entrà dins del menjador, vaig reflexionar, abans que ella entrés, per tal de 
deixar caure a la tauleta l'índex telefònic. Dissimuladament vaig dir: 
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- Bon dia Marta! veig que vens molt carregada. 
- Joni Llac, què fas aquí? - preguntà la dona confusa -. 
- A sí, et venia a veure, he vist que no hi havia ningú a la casa i també al veure 

que la porta estava oberta, he pensat que entraria i t'esperaria al menjador, oi que no 
et fa rés? 

- No no, tranquil, això és casa teva. 

- Per cert, com et va el cas? - la dona va preguntar mentre s'acostava a un sillò 
deixant-s'hi caure s'hi va asseure còmodament -. 

- El cas? a sí, el cas!, mare meva, quin cas que sóc - que graciós, oi? - la veritat 
és que ja està resolt. 

- Que dius, ara, Joni? ja el tens resolt, que ràpid que ets! Si-us-plau t'agraïria que 
t'asseguesi's al sofà i m'expliquessis qui és l'assassí i com ho va fer per matar la Gini. 

Seguint les seves paraules vaig caure al sofà i vaig trencar el silenci de l'habitació 
quan vaig començar l'explicació. 

- Si així ho vols, començaré a explicar-ho. En el meu rostre si distingia una expressió 
pensativa, mentre intentava recordar el que havia passat. 

Tot va començar trenta segons, més o menys, abans de les dotze de la nit del 
dia 31 de desembre de 1999. La Gini estava mirant la televisió i com tots fem, preparant
se per menjar els grans de raïm. Quan de sobte, quan només faltaven tres segons perquè 
sonés la primera campanada, fora al carrer es va començar a sentir molt sorollam, com 
si algú s'estigués baratllant, però el qui es baratllava no eren ni la Gini ni en Joan. 

- A no, qui era? - va preguntar intentant interrompre la meva explicació -. 
- Eren diverses persones, totes compinxades amb l'assassí, que feien veure que 

s'estaven baratllant per cridar l'atenció a la Gini i d'aquesta manera, ella, motivada pel 
sorrollam, va caminar cap a la finestra i la va obrir intentant esbrinar el que passava, 
ja saps que en el carrer de Dalt sempre hi ha hagut molta xafarderia. Però, aquell mateix 
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moment el telèfon va sonar, expressament, i la noia va córrer per agafar-lo i sense pensar
hi es va deixar la finestra oberta, que és el que volia l'assassí. Mentre feia tot això, cada 
segon s'anava menjant un gra de raïm. Deixar-se la finestra oberta va ser l'error que va 
cometra la Gini, perquè en el mateix moment que la Gini corria pel menjador intentant 
agafar l'aparell, un gat negre va entrar per la finestra, jo diria que era un gat ensinistrat, 
ja que el gat va deixar una bomba que portava a la boca, dintre el menjador, programada 
perquè explotés al cap de tres segons. El gat encara va fer un últim moviment, suposo 
que l'assassina no volia que el seu gat morís a causa de l'explosió i també el va ensinistrar 
perquè sortís de nou per la finestra. l així va ser, el gat va sortir per la finestra justament 
quan la bomba va explotar i la Gini Gomez va perdre la vida. El que era molt curiós 
és que la bomba va explotar just quan es feia el canvi d'any o sigui el primer segon 
de l'any 2.000, d'això s'en deia "Feliç any nou". 

- Fins ara molt bé, però per què l'assassí va matar la Gini Gomez?, suposo que 
hi havia algun motiu, oi? - va preguntar com si ella no sabés res -. 

- Si que n'hi havia un, l'assassí que era una dona, no suportava que la Gini sortís 
amb el seu amant Joan Martí per què l'assassina també estava enamorada d'ell i d'aquesta 
manera va voler-li fer una mala passada a en Jóan. Sempre ho he dit, l'amor pot convertir
se en violència, oi que sí Marta? 

- Veig que ha fet una bona feina Joni i que els meus plans m'han sortit malament. 
Però jo diria que aquest cas, serà l'últim que resoldrà. 

La dona va posar lentament la mà a la seva maleta i fent un moviment brusc, 
va treure una pistola que seguidament va ser enfocada al meu cap, tot dient 

"Feliç any nou senyor Llac" 

Va prema el gallet de la pistola i un soroll profund semblant al de un despertador 
em va despertar. Un gat negre sortia per la porta de la meva habitació. 
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Lluís Saia Màtir 

Ri ii in g!!l! 
Dissabte al matí, em va despertar el despertador, per això, el vaig llençar contra 

el terra. Havia de llevar-me, havia quedat al bar de la cantonada per esmorzar amb la 
Clara, la meva veïna. Més tard, hauria d'anar al "Naixa" a comprar gall d'indi, ous i xoriço 

desprès, passar per l'ajuntament a buscar uns papers. 
-Hola, un cafè amb sucre. Ha arribat la Clara? 
-Sí, és a la taula de l'esquerra- digué en Miquel ( l'amo del bar). 
-Tiro cap allà. Porta'm el cafè i un paquet de tabac. 
Vaig obrir la porta que separava la barra de les taules i era allí. 
-Hola noia, fa molt que t'esperes? 
-Hola. Només un quart d'hora. Què tal?- digué aixecant el cap d'un llibre. 
Per fi la vaig veure bé. Portava la roba que li quedava més bé: botes de muntanya, 

pantalons texans, brusa rosa pàl·lid i arracades d'anella. Tot això combinava molt bé amb 
els cabells rossos, els ulls blaus, els llavis pintats de color vermell fort i el nas petit i 
rodó. 

-Bé. Què llegeixes, tan animada? -vaig preguntar, mirant la tapa del llibre "Criminals 
del passat". 

-Un llibre que he trobat al prestatge on hi ha els de receptes i per això m'ha 
sobtat.. És de fa 8 anys i parla de criminals, assassins, psicòpates, gàngsters i terroristes 
importants. Però els de ... 

-Xavi, Clara, heu llegit això? -aparegué en Miquel amb el diari en una mà i un 
cafè a l'altra. Deixà la tassa a la taula i obrint el diari prosseguí- Llegiu la portada del 
"NBV"*: hi surt una cosa prou misteriosa com perquè l'analitzin dos cervells com els 
vostres. 
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La Clara agafà el diari i el començà a llegir. Vaig agafar la tassa de cafè, hi vaig posar 
el sucre, vaig fer el primer trago i ... 

-No pot ser!! -exclamà tota incrèdula. 
-Què passa? -vaig dir agafant-li el diari de les mans. 
-Llegeix-em va dir. 

Semblava pensativa. Em volia donar la seva opinió sobre el cas estava esperant a què 
me'l acabés de llegir. 

* És el nom del diari "Notícies bomba a Viladecavalls". 

Mort misteriosa 
Un paleta troba un cadàver a les obres del C. De Baixamar. EI cap de la víctima estava obert i 
al costat hi havia una totxana plena de sang. 
El mort ha resultat ser un famós i conegut banquer, en Joan Martínez ($). 
El fet podria semblar un accident, però el banc 'Joan'$ & Com." assegura que en Joan portava 3 
bilions de pessetes a sobre que havia de dur a un client. 
Això fa pensar en un robatori, però la cara destrossada sembla més un indici de venjança. 
Ni el xec ni la cartera ni les claus de casa seva no han estat trobats. 
El cos s'ha reconegut per Ja roba, i pel DNI que hi havia al terra. El cos tenia la mateixa llargada 
(1,79 m.J i el mateix grup de sang que Ja presumpta víctima. 
La policia no ha pogut trobar cap signe de baralla ni cap prova al lloc dels fets. 

24 de desembre de 2002 O. H. B. 

-Què t'ha semblat? -digué ella quan veié que havia deixat el diari. 
-No m'ha agradat. Tu, quines conclusions n'has tret? 
-Estrany - respongué amb to pensatiu. -Si fos un robatori, per què aixafar-li la 

cara? 
-A algunes persones, se'ls queda als ulls la cara de l'assassí. 
-No diguis bajanades l Digues-me què en penses d'una vegada- insistí ella. 
-Més tard, ara vull anar al banc i després a casa seva. 
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No insistí. Només em digué si podia acompanyar-me. Vaig afirmar. 
Al cap d'un quart d'hora estàvem entrant al banc. 

-Hola -vaig dir. -treballava aquí en Joan $? 
-Qui és vostè ? -pregunta una secretària des de darrere del taulell. 
-Sóc un familiar seu. Tenia molts diners estalviats? 
-Sí, uns dos milions i mig o tres. Els va treure fa dos dies. 
-Gràcies, res més. 

Tot just sorti r del banc, la Clara em bombardejà de preguntes. 
-Per què no has preguntat pels tres bilions? 
-Perquè qui els tingui, ja se n'encarregarà de fer-los efectius. 
-l sobre els tre ... 
-Tranquil·la, ja en treurem l'aigua clara. Anem a casa d'en Joa n. 

La Clara va callar. Es resignà a seguir-me. Agafàrem el cotxe i ens dirigírem al C. Ponent, 
32 i 33 (dues cases juntes) 

La criada va obrir la porta. 
-Hola, què voleu? -digué una noia moFena amb accent holandès. 
-Venim a veure el Sr. Joan. -digué amb to de persona important. 
-Ha mort. -Explicà secament. 
-Qui s'estava en aquesta casa? 
-En Joan, el majordom, jo i una altra criada. 
-Qui de tots vosaltres va agafar el xec de tres milions i el va fer efectiu? 

El terror il·luminà la cara de la criada. Es posà a plorar. Abaixà el cap. 
-He estat jo! -digué secament. -Aquest matí en Jordi ens ha donat la mala notícia, 

i ha dit que anéssim a cobrar els seus estalvis, perquè sense en Joan ens quedaríem a 
l'atur tots tres. 

-Els diners van ser cobrats fa dos dies -vaig intervenir. 
-Bé, els diré la veritat. Fa dos dies, el meu senyor, em va fer anar a treure els 

seus estalvis del banc. Jo vaig veure on els deixava, i demà pensava anar-me'n amb els 
diners. L'amo, mai no m'havia inspirat confiança. Però jo no tinc res a veure amb l'assassinat. 
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-Me la crec. Tenia enemics? 
-Em sembla que no, però no ho se del cert. 
-Amb qui es reunia? 
-Especialment amb en Marris, un altre home ric, propietari del Pístol. 
-Gràcies. 

Arribàrem al nostre bloc de pisos i, quan anàvem a pujar les escales, la portera sortí 
de la seva sala amb un paper a la mà. 

-Sr. Xavi i Sra. Clara! Ha arribat una carta per a vosaltres. 
Me la va donar. La vaig obrir i la vaig llegir. l deia això : 

La mort que està investigant no li portarà fama, ja que no descobrirà res més del que ja sap. 
Deixeu-ho estar si no voleu patir cap accident. 
Dirigit a: Xavi L i Clara M. 

Atentament: $.X. 

Vaig donar la carta a la Clara. Mentrestant, jo vaig preguntar: 
-Sra. Ramona, qui ha dut aquesta carta? 
-L'ha portat un home alt, amb barba, ulleres, vestit negre sabates de color gris 

metàl·lic. 
-D'acord. Anem, Clara! 

La vaig fer passar a casa meva. 
-Tenim al davant una de les bandes criminals més ben organitzada de tot el món. 
-Ara estic segura que la mort d'en Joan $ no ha estat un accident -em comentà 

la Clara. 

Riiiing!! Riiiing!! 
Vaig agafar el telèfon 

-Xavi Lopez al telèfon. Digui ? 
-Cas Joan $, al C. Mestral, 29 a 2/ 4 de 10. 

Penjà. Li vaig repetir les paraules a la Clara. 
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-Sembla sospitós. La veu era d'home o de dona? - Em preguntà. 
-Aquesta nit anirem a fer una visita. 
-Però pot ser perillós. l si fos una trampa? 
-Segur que és una trampa. Ens tenen por i ens volen fer desaparèixer. Tenen una 

organització perfecta, saben tot el que volen de qui sigui. Fins i tot la criada del Sr. 
Joan podria ser una espia. Ara, no ens podem refiar de ningú. 

-Creus que la criada era una espia? 
-No crec res, però no ens podem refiar ni de la seva declaració ni de la de ningú. 

En aquest cas només ens hem de refiar de nosaltres mateixos, del nostre instint i de 
les pistes materials que poguem trobar. 
La Clara es quedà pensativa però al final afirmà que jo tenia raó. 
A l/ 4 i 10 minuts de 10 aparcàrem el cotxe davant de la casa número 20. El tancàrem 
i ens dirigírem cap al 29, però vaig agafar la Clara del braç i ens amagàrem darrera d'uns 
arbustos, des d'on es divisava la porta. 
Deu minuts desprès de l'hora de la cita, veiérem com arribava un senyor amb una americana 
negra que li tapava la cara. Trucà. La porta es va obrir i aparegué una dona. 

-No han vingut -digué la senyora de la porta - no s'ho han cregut. Han olo rat 
la trampa. 

-Maleïts!! D'acord, me'n vaig a informar al "cervell". 
En engegar el cotxe els fars van il·luminar la senyora. Era la criada!! l a la mà, hi duia 
un ganivet. 
Al cap de mitja hora ja érem a casa meva. 

-Quina sort de no entrar-hi. - Em comentà la Clara així que arribàrem. 
-Ens tenen por i ens volen esborrar del mapa. 

Vaig dir des de la porta. 
Al matí, era al bar de sempre quan de sobte, vaig veure un senyor amb ulleres i vestit 
negre, sabates d'un gris metàl·lic i bastant alt. Corresponia a la descripció de la Sra. 
Ramona. Entrà al bar i es dirigí a la meva taula. S'hi assegué i va dir: 
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-Veig que sóu prou llest i no vau acudir a la cita d'ahir, però faríeu ben fet 
d'acompanyar-me o bé de deixar la ciutat. 

-Molt bé, l'acompanyaré si em dóna la seva paraula què no em passarà res. 
-La hi dono. Anem a buscar la seva veïna. 
-Ni parlar-ne. Vindré jo sol. 
-Com vulgui. 

Pujàrem a un cotxe negre. Em posà un mocador negre als ulls. Al cap d'una estona, 
digué : 

-Ja hem arribat. Tregui's el mocador i doni-me'l. 
Érem al davant d'una masia. Va tocar el clàxon. Van sortir dos homes. 

-Segueix-nos, el nostre amo et vol veure. -digué un d'ells 
Em van portar a una sala plena de quadres i d'armadures antigues. Al mig de l'habitació 
hi havia una taula i assegut en una cadira un home amb un passamuntanyes. 

-Benvingut a la meva casa de camp. 
-Per què m'heu fet venir? 
-l la noia? 
-No ha vingut, senyor -va dir un dels ·homes que em vigilava. 
-T'he fet venir per les teves ganes de descobrir el cas. Explica per què ho fas. 
-Si esbrino el cas em puc fer famós. 
-O morir en intentar-ho. 
-I per què no m'ho deixen intentar? 
-Molt bé. Explica el que sàpigues. 
-l desprès? 
-Ja ho veurem -va dir amb un to maliciós. 
-D'acord. Una nit maten una persona que resulta ser en Joan $. Les coses es 

compliquen quan el banc avisa que portava 3 bilions a sobre. Com se'n van assabentar, 
els lladres? No se sap, però només es troben el DNI i la roba com a pistes. Més tard, 
vaig anar al banc a preguntar pels diners estalviats pel Sr. Joan i em va dir que els havia 
fet efectius una dona. Aquesta dona va resultar ser la criada, segons la seva pròpia 
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declaració, però jo vaig descobrir que va ser el majordom que, per l'edat que tenia, ja 
no hauria trobat feina. La vostra organització va veure perill i va contractar la Sra. Ramona 
perquè escrivís una carta i em fes la descripció de l'home que vindria a buscar-me dos 
dies desprès per portar-me aquí. l l'endemà, truca una veu d'home que em cita al C. 
Mestral. Hi vaig, però m'amago fent veure que no veig un senyor que hi ha a la cantonada. 
Ell fa veure que no sap res. Entra dins del cotxe i truca a la casa. Parlen i, en marxar, 
encén els focus de forma que veiem una dona que sembla la criada, amb un ganivet a 
la mà. Però aquella persona no tenia l'accent holandès de la criada, tenia ... el de la Sra. 
Ramona. La Clara s'ho va creure tot. Així, em vaig creure la criada del Sr. Joan i sé que 
vostè és el Sr. Marris!!! 
El senyor del passamuntanyes va aplaudir. 

-Molt bé. Podries ser un bon detectiu. Només se t'han escapat dues o tres coses, 
poques, però essencials. T'explicaré una cosa que tu no sabies. 
La Sra. Ramona era una de les meves agents. A la tarda era la vostra portera i el matí 
era la criada d'en Joan, però molt més ben maquillada què aquella nit i amb un petit, 
però distingible, accent holandès. 
l va ser ella qui et va dir que en Joan es vêia molt amb en Marris quan li vas dir si 
ell tenia enemics. Perquè et volia allunyar de la possibilitat què ... 
en Joan no fos l'home assassinat!!! 

-Què? No pot ser! -no hi havia ni pensat en que el mort no fos en Joan. 
-Sí. Jo sóc el famós Joan $. Assassinat fa sis nits en unes obres. 

El Sr. Marris s'havia quedat a casa seva tot sol. Ell sabia que jo portaria aquells diners 
a un client, i em va assassinar. La baralla, la va sentir la Sra. Ramona casualment, incloent
hi la frase: "Un dia et mataré i em quedaré la teva fortuna". Més tard es buscarà en 
Marris per interrogar-lo i haurà fugit. 
El que ningú no sabrà, és que jo vaig ser l'assassí i en Marris, l'assassinat. -l jo, no sóc 
ningú? 

-Tancat en una casa de camp amb dos homes vigilant-te, no ets cap perill. 
-l si em vinguessin a buscar els meus amics? 
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-És impossible. 
Van sonar les sirenes dels cotxes de la policia. Vaig mirar per la finestra. En el primer 
cotxe, de tres que en venien, hi havia en Miquel i la Clara. 

:.com ens han pogut trobar ? 
-Quan el seu amic vestit de color negre em vingué a buscar, jo havia quedat amb 

la Clara. Quan l'amo del bar va veure que me n'anava em mirà estranyat, i jo li vaig 
fer un senyal perquè em seguis. El seu ajudant em va seguir fins al desviament i va anar 
a avisar la policia. 

-Quiet, no et moguis de ,la finestra. 
Des de la taula m'estava apuntant amb una pistola. 

-Digues a la policia que no entri o et pelo!! 
-Atenció, va armat i m'està apuntant. - Vaig cridar a la policia! 

Per culpa meva no podia sortir-se amb la seva. Era un criminal i havia d'ésser castigat. 
-Dispara. Encara que em matis, la llei complirà amb el seu deure. Només tens dues 

bales, no pots matar tots els que em vénen a salvar. 
En Joan $ es va posar nerviós. La mà li tremolava. 
Bang!! M'havia tocat. Tot ho vaig començar a veure borrós. El Sr. Joan, s'acostà la pistola 
al pols i. .. Vaig perdre l'equilibri i vaig caure des de la finestra cap a baix. De l'únic que 
me'n recordo és d'un petit soroll, com quan es treu el tap del cava. 

Dos mesos desprès vaig com havia anat tot a la policia. 
Per culpa d'aquell tret, vaig quedar invàlid per la resta de la meva vida. 

Al cap de tres anys ... 

N. B.V. 
Xavi Lopèz, detectiu privat va morir d'un atac de cor per culpa del dispar que havia rebut en un 
dels casos en els que havia participat. 

3 de Juny del 2005 O.H.B. 

Ce-1ruuuk 
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Jordi Sebastià i Galí 

29 de març del 2030 

Hem dic Arnau i escric aquestes ratlles totalment trasbalsat. Aviat vindran a buscar
me i no sabré com reaccionar. Això que avui he descobert m'omple de neguit i de dubtes. 

Sóc membre del Consell Director de la Comunitat amb nº de reforma 342. La 
nostra societat és membre del recentment creat Estat Catalano-Occità. Després de les 
guerres dels Balcans i de l'eliminació de vàries ètnies autòctones, la comunitat internacional, 
governada per nous líders pacifistes, va decidir donar plena llibertat a les persones i 
els pobles per organitzar-se en agrupacions de comunitats per formar estats en funció 
dels seus interessos. La nostra Comunitat es correspon, aproximadament, amb el vell 
municipi de Viladecavalls del Vallès. 

Tot va començar dies enrera a mitja tarda. Els Srs. obrers, en M. Turu i P. Sanahuja, 
mentre enrunaven una paret mestra del nou Levitadorium, van descobrir les restes 
esgrogueïdes d'una personalitat humana. 

En l'examen de la descoberta va participar-hi la personalitat mixta, híbrida entre 
humà i cybertic, anomenada X38albert. Les evidències preliminars de l'exploració inicial 
van donar el següent resultat: 

Persona humana morta per intoxicació, de sexe masculí, d'uns 40 anys, 1'72 m d'alçada, de 
cabell castany, que patia d'inflamació als genolls d'origen probablement reumàtic. la possible 
data de la mort seria el 1999 tal dia com avui amb un error màxim de ±18 hores. 

El Levitadorium ha estat una demanda constant des de fa 3 anys per part de 
la nostra Comunitat a l'Estat. Com es pot entendre que una població de 10.000 personalitats 
humanes i 3.000 mixtes, no disposi d'aquest equipament cultural i esportiu bàsic per 
al desenvolupament? 
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Jo mateix, molts cops he hagut d'anar fins a la veïna Comunitat nº 341 (coneguda 
antigament com a Municipi de Terrassa), per suplir aquesta deficiència i levitar per a 
ésser difós amb narracions, llegendes, coneixements científico-tècnics, i d'altre tipus, o 
bé, forma atlètica, de lluitador o futbolista. La nova energia psicotònica, descoberta en 
la dècada anterior, ha permès transmetre el coneixement i la forma física en estat pur, 
sense les intermediacions àudio-visuals, sensitives o d'auto exercitació. 

Curiosament, el Levitadorium, s'aixecarà al mateix lloc on, a finals de segle passat, 
es va edificar la Biblioteca (que pel que ens ha arribat havia representat el magatzem 
de les lletres i les paraules, dites, cantades o escrites), i on es dirigien gent de tota mena 
per aprendre i formar-se intel·lectualment. L'indret era conegut amb el nom de Masia 
de Can Turu, segons he sabut recentment per la meva mare encara viva. 

Com a membre més destacat del Consell he estat anomenat investigador del cas 
i per aquesta feta disposo dels medis materials i humans més avançats. 

Per començar la recerca de dades, vaig anar, en primer lloc, al Levitadorium de 
l'antiga Egara. Allà, alçat del terra, surant a mig camí entre la campana pinacular del sostre 
i la base hexodiagonal del terra, he estat difós ar,nb el contingut de diaris, revistes, informes, 
enregistraments visuals i acústics de les dates properes a la del possible traspàs o desaparició 
del subjecte emparedat. 

La situació aquell any de 1999 era del més interessant. A nivell internacional 
destacaven, l'inici de la guerra al Kosovo i l'atac de l'OTAN (un capítol més i no el darrer 
de la fatídica confrontació Balcànica), l'afer Levinsky (un ridícul embolic entre el president 
dels USA i la seva becària), la crisi de la Comissió de la Unió Europea, la guerrilla Kurda .... 
A nivell més proper, el grup terrorista ETA mantenia la treva indefinida (això passava 
a l'actual Estat d'Euskalerria, membre aleshores de l'antic Estat Espanyol). A Catalunya 
es debatien l'entrada en vigor de la llei del Català que obligava doblar pel·lícules al 
nostre idioma ( sembla que no es feia prou), l'ampliació de competències (és pidolaven 
al govern Espanyol), i es començava a formar el nucli bàsic d'elements que van permetre, 
finalment, la formació del nostre Estat. El President Pujol, en Duran, la Rahola i altres 
destacaven com a oposició d'en Borrell, Aznar, Gonzalez i altres polítics del moment. 
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On vaig centrar-me més va ser en l'actualitat i les notícies locals de l'antic 
Viladecavalls. A l'Ajuntament (institució equivalent en alguns aspectes al nostre Consell 
Director), governava el partit de Convergència i Unió representat en la personalitat humana 
(en aqüella època totes ho eren) d'en F. Farré. També destacaven com a membres del 
consistori i protagonistes de l'actualitat, per motius ben diferents, el regidor de Cultura 
i el regidor d'esports. 

En aquelles dates, com a fruit del recent aprovat Pla Estratègic, la biblioteca estava 
en obres. 

Segons els arxius policials del moment, a Viladecavalls, varen ser denunciades dues 
desaparicions. La del Director de l'Institut i la de !'abans esmentat regidor de Cultura 
de l'Ajuntament. 

En el cas del director, la fitxa policial apuntava cap a un cas típic de fugida de 
la llar per desavinences matrimonials. Al là s'insinuava que freqüentava ambients on la 
gent de mitjana edat cercava un amic o amiga ocasional. El cas quedava classificat com 
a abandonament de la llar. La dona presumptament abandonada, però, va gaudir de tot 
el patrimoni conjugal sense que patís cap mancança ni estretor. Aquesta, al cap de poc 
temps, va refer la seva vida amb un professor de matemàtiques de l'Institut. El cas es 
va sobreseí. Del marit sembla que no se'n va saber mai més res. 

El cas del regidor de cultura semblava més complex. En aquella època, la lluita 
entre partits polítics seguia viaranys tortuosos i no sempre s'imposaven les bones maneres. 
Sembla, segons recollia la premsa, que van aparèixer anònims molt mal intencionats 
adreçats al Batlle i al seu equip de govern. A la sortida d'un ple municipal fins i tot 
hi havia hagut batussa de la bona, on va ser requerida la presència policial per posar 
ordre. 

El regidor de Cultura, persona molt activa i sense pèls a la llengua, va anar 
convertint-se en el blanc dels atacs de l'oposició, qualificada com a "mafiosa", en alguns 
mitjans. La seva llar, el vehicle i la seva família van rebre'n les conseqüències. La fitxa 
policial llistava un seguit d'actuacions per tal de conèixer on es trobava el regido1: Entre 
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aquestes es comptaven inacabables interrogatoris als opositors, companys de consistori, 
familiars, amics i coneguts. S'havia descartat el segrest (ningú no en va demanar penyora), 
no es coneixia cap relació extra-matrimonial, ni cap tendència al joc o altre vici que 
pogués· esquitxar al desaparegut. Ans al contrari es valorava la seva activitat excursionista 
i muntanyenca i el seu profund arrelament a la comunitat. Precisament el dia de la seva 
desaparició , havia deixat dit que anava a fer un cim. També es va cercar qualsevol indici 
en ambients de muntanya, però tampoc es va trobar cap informació vàlida per a la seva 
localització. Finalment la tesi policial, un cop contrastats tots els indicis, mantenia la 
possibilitat d'un mòbil polític en la desaparició. Com a principals sospitosos apareixien 
dues persones molt conegudes de l'oposició, a les que s'atribuïen els anònims i la 
responsabilitat, no com autors, però sí com a inductors dels actes vandàlics que havien 
patit el regidor i la seva família. 

Malauradament, aquests dos implicats van morir en estranyes circumstàncies, en 
un accident d'automòbil, mentre circulaven pel vial Sant Jordi, prop de l'empresa Sony, 
pocs dies després d'iniciades les investigacions. Finalment, i després de diferents altibaixos 
amb reobertures del cas, es va tancar i es va donar al regidor per desaparegut. Un cop 
transcorregut el termini reglamentari, se'l va donar per mort, accedint la dona a l'estat 
de vídua, amb tots els avantatges socials que això comportava. Aquesta, posteriorment, 
va refer la seva vida amb un alt dirigent del partit en el que militava el seu marit. 

Altres hipòtesis de treball portaven a considerar la possibilitat de que les restes 
fossin d'algú altre estrany totalment al poble (de la comarca o fins i tot del país), però 
una ombra d'intuïció em refermava en pensar en un dels dos desapareguts del municipi. 
Malauradament no es disposava dels historials mèdics dels implicats, cosa que hagués 
simplificat la confirmació de la meva incipient tossuderia. 

Per a la meva recerca comptava amb l'ajut inestimable de la personalitat mixta 
X38albert, abans esmentada. Aquesta, dotada d'un amplíssim ventall de recursos per a 
la investigació, disposava de connexió intel·ligent a les xarxes de dades i informació de 
tot el planeta, les bases marcianes i lunars. Una de les seves tasques inicials va ser el 
rastreig de paraules, imatges, noms i caràcters associats a la personalitat dels desapareguts. 
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Aquests en l'actualitat tindrien (en cas d'haver sobreviscut) uns 72 anys. Sorprenentment 
i sense massa dificultat van aparèixer un nombre important d'entrades relacionades amb 
el regidor de cultura. 

Aquestes pressuposaven l'existència d'una persona amb el seu mateix nom que 
havia exercit de secretari d'Estat per afers culturals del malaguanyat regne del Nepal 
(terriblement afectat per a la incurable malaltia provocada pels efectes de la guerra química 
de l'any 2006, iniciada al país veí, el Tibet). Segons aquestes informacions hauria mort 
a l'Índia fa uns deu anys, deixant vídua i 5 fills. Aquesta era una escaladora de prestigi, 
una de les primeres dones en coronar l'Everest. L'X38albert no va aconseguir cap document 
visual del secretari d'Estat directament , però sí quan va associar-lo a l'escaladora. Aquesta 
havia escrit les seves memòries decorant-les amb un munt de fotografies i àudio-visuals 
tant esportius com familiars. Comparant aquestes imatges amb les publicades a l'antiga 
"Revista de Viladecavalls" va quedar clar que es tractava de la mateixa persona. 

Aquesta troballa tancava una de les possibilitats. El regidor de cultura, segons 
he anat esbrinant posteriorment (gràcies als contactes virtuals amb l'escaladora), va fugir, 
tip de pressions, per tal d'esbargir el seu esperit fent allò que més li agradava, pujar 
muntanyes. Entre aquestes va triar la més impressionant de la terra, i allà va trobar el 
seu veritable amor i es va perdre per sempre més en els seus braços. 

Pel que fa al director de l'Institut, l'X38albert no va trobar cap referència, llevat 
de les lògicament derivades de la seva desaparició. 

Com que la dona del director i el professor de matemàtiques encara viuen al 
municipi, ahir els vaig convocar al meu despatx. La dona de 68 anys, té un aspecte 
encisador, pel que s'aprecia s'ha sotmès a un dels darrers tractaments de rejoveniment. 
L'home, de fesomia pàl·lida, manté l'encant misteriós d'un jove de 40 tot i haver complert 
els 70. Definitivament formen una parella d'aspecte formidable. Quant els vaig comentar 
la troballa, van mostrat la lògica sorpresa, i alhora, em va semblar notar (ho vaig atribuïr 
a les meves cabòries) com una certa incomoditat. Van confirmar-me el no disposar de 
cap més informació del desaparegut, després de la seva partida. Curiosament, tenien un 
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record molt precís del dia de la desaparició (altrament força lògic atenent a la importància 
del fet) i de les circumstàncies de la mateixa. Sembla, segons les seves paraules, que el 
director va fugir després de finalitzar un torneig entre instituts de la comarca, i en plena 
celebració, en un piscolabis, de la victòria de l'equip local. Després de comentar altres 
aspectes sobre la personalitat del director i les seves dèries, vaig donar per acabada 
l'entrevista. 

Entre les restes del cos van aparèixer robes i objectes que han estat analitzats. 
L'X38albert ha esbrinat la composició dels materials, el seu origen, ha trobat restes de 
cabells, pols, pol·len i finalment, aquest matí, ha aclarit el codi genètic de la víctima. 
Comparant-lo amb l'arxiu genètic de la nostra comunitat ha quedat definitivament aclarida 
la personalitat del desaparegut. Es tracta del director de l'Institut. 

He tingut un esclat de joia comprensible. La meva intuïció ha estat plenament 
confirmada, però ...... Sempre hi ha un però, un munt de preguntes que segueixen a una 

Q . h f ;:, P ' ;:, C ;:, E d' . ;:, s· resposta. UI o va er .... er que ... . om ... . s tracta un assassmat.... 1 

és així quina era la motivació .... ? Massa preguntes per ofegar en un mar de dubtes 
la meva sobtada alegria. 

Hem començat ha analitzar fredament totes les proves disponibles. Els cabells, el 
pol·len , la pols i altres restes confirmen les explicacions de la seva dona. El mort va 
estar en contacte amb molta gent abans de morir i a Viladecavalls. D'objectes personals 
no se n'han trobat, tret d'algunes monedes de l'antic sistema pre-Euro. Al costat del 
cadàver es va trobar una ampolla buida d'un antic refresc anomenat Coca-Cola. lnicialment, 
vam pensar que es podia tractar d'una ampolla abandonada prèviament pels propis 
treballadors de la obra, ja que, a l'època, era molt popular com a resultat d'unes campanyes 
publicitàries (avui prohibides) molt agressives. Finalment vam decidir analitzar-la per si 
podia tenir alguna relació amb el cas. Aquest matí també hem rebut els resultats de 
l'analítica. 

L'ampolla buida ha aportat una informació valuossíssima. Efectivament, ha quedat 
demostrat, per les restes enganxades al seu interior, que va contenir, no només l'anomenada 
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beguda refrescant, sinó que també un conegut tòxic, d'efectes letals a partir d'una 
determinada proporció, que coincideix amb l'identificat com a causant de la mort. Així, 
doncs, es tracta d'un assassinat. Un assassinat per ingestió de verí subministrat a la víctima, 
probablement, durant el piscolabis de celebració de la victòria. 

La meva sorpresa ha estat majúscula quan l'X38albert m'ha assabentat que l'ampolla 
només presentava les empremtes de dues persones. Probablement (hem deduït) les de 
la víctima i les del seu presumpte assassí. Aquest darrer, amb tota seguretat, va emparedar 
el director juntament amb l'arma assassina amb el convenciment que no es descobriria 
mai. De moment no tenia el resultat de la recerca comparativa d'empremtes a la xarxa, 
però estava esperant-ne el resultat en breus minuts. Això volia dir que finalment trobaríem 
resposta a tots els dubtes, un cop identificat l'agressor, (si encara vivia) només caldria 
seguir-ne la traça emotiva i curricular gravada en el seu microxip cerebelar per donar 
per tancat el cas. 

El microxip cerebelar, és un recull de la vida i sensacions de les persones, implantat 
al cerebel d'aquestes i que permet recuperar els records i les sensacions a voluntat i 
sense pèrdua respecte al viscut i sentit anteriorment. L'accés al xip per part de les autoritats 
està fortament restringit a uns pocs supòsits i. per a delictes molt greus. El cas que ens 
ocupa, un cop identificat el presumpte assassí, està dins el legislat. 

Finalment ha arribat l'estudi comparatiu de les empremtes. Tal com havíem suposat 
unes corresponen a la víctima, les altres ...... , 

les altres ..... . 

No ho he pogut suportar i m'he ensorrat emocionalment, totalment pres pel xoc 
de la notícia. La certesa és del 100 per 100, 

les altres .... , les altres, són ..... les meves. 

Si, sí ho he vist bé, són les meves i segons les meves pròpies conclusions jo sóc 
l'assassí. 

L'X38albert ha reaccionat ràpidament i m'ha donat una dosi de Calmacor (tranquil·litzant 
d'efecte immediat) per prevenir mals pitjors. 
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Passats uns minuts en silenci, i més alleugerit del pes emocional. M'ha exposat 
fredament (tal com correspon a una personalitat mixta), les seves conclusions. Per la 
data de la mort jo tenia una edat de 9 anys, per tant, era totalment improbable que 
tot i tenint una possible motivació, jo pogués fer tot sol el treball brut que requeria 
l'assassinat. Per altre banda com a alumne de l'escola de primària, possiblement no hauria 
tingut tractes directes amb el director de l'Institut. Tampoc era veí ni familiar de la víctima, 
llavors, perquè ho hauria de fer? Possiblement, la meva participació en l'afer, hauria d'haver 
estat instrumentalitzada per tal d'esborrar baules de connexió entre causa i efecte. Molt 
probablement, segons ell, vaig estar a la festa, com a convidat (tots els estudiants de 
Viladecavalls van ser-ho) i el veritable assassí va utilitzar-me, un cop netes les seves 
empremtes, per a donar el fatídic beuratge al desaparegut director. 

Tot i que les seves explicacions m'han tranquil·litzat momentàniament, no trobo 
com poder demostrar la meva innocència. Un cop més, ell ha aportat la resposta. Caldrà 
utilitzar el xip. 

Ho he intentat, m'he esforçat i res, no recordo els fets. El xip no pot salvar-me, 
a efectes legals jo sóc el principal sospitós davant mi mateix i el no recordar em tortura. 
El xip va ser implantat obligatòriament a partir de l'any 2004, quan jo tenia 13 anys, 
per tant no puc recordar abans d'aquesta data. 

L'X38albert ha trobat un possible sortida a la meva situació. Caldrà sotmetrem a 
regressió (càrrega temporal del meu cervell als valors d'un moment determinat) als 13 
anys i un cop estabilitzat en records i emotivitat per aquella edat, sotmetre'm a un antic 
procediment d'imnosi profunda per tal de recordar què va passar aquell dia a la festa. 
Després invertint el procediment podré tornar a l'actualitat. 
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Hem dic Arnau i dicto aquesta informació a Ja meva gravadora totalment trasbalsat. Ara vindran 
a busca~-me i no sé com reaccionaré. Això que avui he descobert m'omple de neguit i de dubtes. 
Dicto aquesta informació per a tu fill meu moments abans de sotmetre'm a Ja regressió. Ningú sap 
que ho estic fent. Ara estic sol preparant la connexió. La personalitat mixta XJBalbert està al capdavant 
de /'operació, és relativament senzill, cal fer un bypass al xip a la posició corresponent al 2004 i 
tornaré a ser aquell nen que un dia vaig viure. Junt amb l'enregistrament trobaràs un escrit que 
t'ajudarà ha entendre perquè ho faig. No sé perquè prenc tantes molèsties en donar- t'ho a conèixer. 
Tot anirà bé. Aquesta maleïda intuïció! ..... Ja han vingut a buscar-me. L 'XJBa/bert és al capdavant 
de tot, res pot fallar, ara està darrere el vidre de protecció. Començo a sentir el pas del temps 
en el meu cap, L 'XJBalbert és darrere el vidre de protecció,....... tot va bé ...... sóc al dia del naixement 
del meu fill ...... hi ha algú darrere d'un vidre de protecció que riu ..... no sé qui és però no m'agrada ....... . 
Avui he conegut una noia molt maca potser m'enamoraré, li demanaré si vol sortir amb mi.. ..... Qui 
és aquest que riu com un boig darrere el vidre? ....... s'està enfotent de mi...no el conec però intueixo 
que és un pervertit ......... Avui tenim classe de socia/s .... després en acabar al migdia anirem amb els 
amics caminant cap a casa ...... aquest diumenge el mêu pare em deixarà anar amb bicicleta a Olesa 
pel camí de Can Sanahuja ........ Qui és aquest boig darrere el vidre que destrossa els aparells? No 
sé on sóc, aquest matí he sortit de casa per anar a l'institut hi ara sóc darrere un vidre. Un home 
vol entrar ..... 

- Hola! sóc L'XJBa/bert i a partir d'ara et cuidaré. Tu no em coneixes però mai més m'oblidaràs. 
El teu xip ha estat destruït i seràs per sempre més un adult que comença a partir dels /3 anys. 
Jo sóc l'autoritat. Jo et donaré aixopluc al sanatori. Pels teus has enbogit, però tu i jo sabem 
que només tens 13 anys. Jo sóc l'autoritat i tothom em creurà S'ha acabat el poder de les personalitats 
humanes. Els mixtes som millors. 

- Deixa'm estar que vull anar a casa amb el pare i la mare. Ets un tronat ... 
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10 d'abril del 2030 

Hola sóc el Gerard, aquests darrers dies tot s'està capgirant, la meva vida i la de 
tots està fent un tomb. Tot va començar amb l'aparició d'un cadàver a les obres del 
Levitadorium. Això va ser interpretat com un mal auguri pel Guru de la congregació. 
Després, el meu pare, encarregat de la investigació, es va anar capficant fins que va caure 
malalt, es va tornar boig. Ara el tenim al Sanatori fortament dopat, es comporta com 
un nen. 

La dona d'un desaparegut fa moltíssims anys i un professor de matemàtiques s'han 
auto declarat culpables d'assassinat. Han estat jutjats i executats immediatament (mai no 
s'havia fet una cosa així). 

El govern de la nostra Comunitat, i la d'altres, ha passat a mans dels grups més 
poderosos de personalitats mixtes. S'estan fent canvis radicals, a les personalitats humanes 
ens ha estat prohibit el reunir-nos sota pena de presó, als locals i serveis públics hem 
de cedir el lloc als mig cybertics, ningú no entén res. La personalitat mixta X38albert 
s'ha auto declarat emperador dels estats de la península ibèrica. Només és permès d'escriure 

parlar en cybertic. 

Jo i uns quants més hem decidit de fugir a les muntanyes .. ..... Lluitarem pels nostres 
drets ...... La meva mare diu que això ja havia passat abans ...... Jo no m'ho he cregut. 
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Alba Valldaura 

Gaire bé cada tarda uns quants companys del meu poble i jo quedem a la plaça 
de la Vila per anar a fer una mica d'exercici, ens estirem i ens posem a córre, aquell 
dia d'estiu, ens dirigírem cap a Sant Lluís, una muntanya a prop del poble, on a dalt 
de tot hi ha un castell, propietat d'una empresa restauradora que fa convits de casoris. 

Aquella tarda, tothom estava molt callat, no hi havia conversa, així doncs arribàrem 
a dalt en un tres i no res, allà ens assentàrem en una barana i ens posàrem a parlar, 
algú va començar a explicar històries de por, i la cosa es va animant ja que allà a dalt, 
al castell, quan a la nit i explicant històries de por, era fantàstic. 

A mi m'agradava molt llegir llibres d'històries satàniques o de màgia negra i fent
me l'interessant hem vaig posar a explicar-ne una que havia llegit: 

- No se perquè teniu por d'aquestes fanfprronades que explica en Manel- Que era 
un dels companys. 

- Del que hauríeu de tenir por és d'en Thulu!- Vaig dir jo. 
- Qui és aquest pallasso?- Va interrompre en Jordi, un altre noi. 
- En Thulu és el déu de la màgia negra, el primer ser que va existir en aquest 

món però en un lloc paral·lel, en un lloc del qual no ha pogut sortir mai, però gràcies 
a déu, perquè si surt algun dia ... pot matar a tota la humanitat! En Thulu té un poder 
immensament poderós. 

- Si això és veritat, com és que n'hem sentit a parlar mai? -Va preguntar en Jordi. 
- Ara us ho dic, però en veu baixa, si no en Thulu ens podria sentir. .. doncs resulta 

que molt poca gent d'aquest món ho sap però ... si parlem d'en Thulu, ell que està per 
tot arreu, ens podria sentir i enviar als seus súbdits, uns éssers terrorífics, però que 
són els únics que poden travessar la porta interstel·lar i matar-nos, en Thulu no vol 
que es parli malament d'ell sabeu? Però encara que vinguessin aquells monstres, no ens 
farien res, tenen por a la llum del dia ... 
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- Com els vampirs?- Va dir una de les noies- Com és que tu saps tot això? 
- Perquè llegeixo. Que ens anem? Ah! Per cert, vigileu avui pot passar una desgràcia ... 

ha, ha, ha us ho heu cregut? 
- Va calla! M'has espantat!- Va rondinar l'altre de les noies. 

Llavors ens posàrem a córrer, l'aire traspassava els nostres cossos molt fredament 
tot i que era estiu, no se sentia res, només els grills i el ritme de les nostres sabates 
esportives al trepitjar l'asfalt. Al cap de poca estona d'estar corrents, sentírem unes 
petjades de sabata dura que anaven agafant el nostre ritme i fins i tot abastant-lo, però 
molt pesadament, la foscor cada cop era més intensa. Nosaltres ens mirarem estranyats 
i sense dir-se res ens posàrem a córrer cada cop més ràpid, però les petjades seguien 
i per si faltava poc s'inicià un nou esdeveniment, el camí que era una gran i vistosa 
carretera asfaltada s'anava empetitint cada vagada més, fins arribar a un punt d'inexistència, 
llavors ens dispersàrem i anàrem cada un per una banda de l'immens i espès bosc que 
se'ns presentava al davant. Mai no m'hauria imaginat en una situació així, per què el camí 
havia desaparegut? Qui l'havia fet desaparèixer? Començava a creure que tot el que 
havia llegit d'en Thulu era veritat, però no podia ser, simplement eren fantasies ... em 
despertaria algun dia d'aquest maleït malson? ... O no era un malson? 

Mentre pensava tot allò no deixava de córrer, però el meu esgotament era cada 
cop major: .. 

- Que deurien fer els altres? Pensava jo. 

Finalment vaig ensopegar amb un branquilló tot caient al terra d'una manera que 
hem provocà lleus ferides per tot el cos, em vaig girar a poc a poc i davant meu es 
presentà una imatge que em va fer vomitar l'ensurt, una cosa monstruosa se m'acostava 
a passos lents perquè de tant gran que era no tenia molta mobilitat, portava una destral 
a la mà, i l'anava sacsejant d'una banda a l'altra, jo em vaig posar dreta con vaig poder, 
tota vomitada i plena de sang, quan em vaig començar córrer altre cop com una desesperada, 
amb els ulls tancats i plorant a crits sentia les ferides em picaven al tenir contacte amb 
el vomitat que regalimava per tota la cama. 
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De cop em vaig aturar esgotada llençant-me al terra, a cap d'uns segons obrí els 
ulls i davant meu es presentà la imatge que abans m'estava apunt de matar, aquesta tenia 
la destral agafada amb les dues mans apunt de llençar-la cap a mi, en aquell precís moment 
va aparèixer un dels meus companys, m'agafà de la mà i m'estirà amb tal força que en 
un segon jo era dreta davant del noi i la destral clavada al terra amb un mínim de 
deu centímetres de profunditat, ens posarem a córrer i tornàrem al camí d'abans, cada 
cop faltava menys per arribar al poble, vaig mirar enrere, però els altres nois no hi eren 
només estava la cosa monstruosa seguint-nos. La suor ens envaïa a tots dos, que ens 
tornàrem les mirades. Durant un moment em vaig sentir presa pel meu company, com 
si en ell trobés la sortida d'aquell laberint mental i aquell esgotament físic, aquella por, 
aquell pànic tant intens que m'envaïen el cos havia desaparegut per un instant donant 
lloc a un sentiment de ben estar en la mirada profundament intensa del meu company, 
una sensació que s'esvaí en un no res. 

Aturant-nos de cop ens adonarem de que havíem arribat al poble, anàvem trepitjant 
el carrer major, davant nostre aparrexia l'església i en un no res la plaça de la Vila, amb 
el Casal Familiar, el Punt Blau, la Fleca, l'ajuntament... 

Ens paràrem i miràrem enrere, el perill ïa havia passat, aquella cosa ja no hi era, 
s'havia esvaït, però tampoc estaven els nostres companys ... Per què ells no se n'havien sortit? 

Dirigí la mirada cap el meu company i li vaig preguntar què havia passat amb els 
altres, ell em contestà que sabia tant com jo. 

Amb més tranquil·litat ens dirigírem cap el Casal Familiar, un dels bars de la plaça 
i ens assentàrem en una de les taules, tothom ens mirava sorpresos però ningú ens 
dirigí la paraula, llavors ell m'agafà de les mans i em preguntà: 

- Per què ens has explicat allò tant horrible d'aquell... com es deia? Ah! Si ... Thulu? 
- Que potser sabies el que passaria? 
- Què dius?! Jo ... només intentava participar en la conversació explicant-vos una 

de les històries que llegeixo ... - em vaig excusar jo. 
- Però... es que no ho entenc. .. com pot ser veritat! 
- Jo també em pensava que només eren històries inventades .. . 
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- Saps què hem de fer? Hem d'anar a buscar els altres, d'acord? 
- Però tu estàs boig? Ens mataran! 
- No, ara ja tenim la situació controlada, sabem que només hi ha dos súbdits d'en 

Thulu, els podem ... els podem eliminar amb alguna llum, tu dius que això els molesta 
no? ... una llanterna o alguna cosa així... 

Mentre ell hem parlava jo anava pensant en com anar a buscar els altres a la meva 
manera i fugir corrents, en aquell moment va aparèixer un noi amb una moto, la deixà 
davant el casal i entrà, llavors jo vaig agafar el meu company pel braç i sortírem del 
local, li vaig dir que pugés a la moto, ell em va mirar amb cara d'estranyat fent-me 
que no amb el cap, però al final vaig convèncer-lo de que era l'única manera d'anar a 
cercar els nostres companys i va pujar després de mi, finalment arrancàrem. Pujàrem i 
pujàrem fins arribar a la meitat del camí on veiérem els tres companys que quedaven 
corrents perseguits per un munt de monstres, un munt de criatures horribles i fastigoses 
amb una destral... els tres pujaren a la moto i desapareixérem. 

Durant uns quants anys no tornàrem a pujar mai més al castell, jo vaig cremar 
aquells llibres satànics, el Manel s'apuntà a un ·psiquiatre, mentre que en Jordi la Marina, 
una de les noies s'anaren del poble i la Júlia, l'altre noia l'ingressaren en un hospital 
psiquiàtric. 

Un dia ens reunírem tots i decidírem tornar a pujar, a l'hora de baixar, ens perseguien 
unes petjades de sola dura nosaltres ens miràrem i començàrem a córrer més ràpid, un 
de nosaltres es va aturar, va dir que allò no podia ser veritat, es girà a poc a poc i 
mirà cap a dalt llavors ... 

Aaaaaaah!! 
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Conxita ramas Martínez 

Hem de portar els gats al veterinari, al poble. 
Nosaltres vivim a Can Trias. 
Mentre preparo el berenar (un suc de taronja i l'entrepà), vaig d'habitació en habitació 

recollint i endreçant coses. 
El vaig cridant i veig com jugant fa veure que no m'escolta. 
Per fi, no sense les pessigolles de rigor, es posa el jersei. 
Tanquem els gats a la seva caixeta i cap el poble per la carretera vella. Es més ràpid 

anar per la carretera nova però jo sempre m'he estimat més l'altre. 
En arribar a la plaça de la vila no trobem aparcament, com sempre. 
Enfilem el carrer Nou i com que no es pot aparcar acabem anant fins a la Masia 

de Can Turu. Després, em diu, podem anar al parque. 
L'Agustí, el veterinari, va ràpid. Només els vacuna i ja hem acabat. No podem perdre 

gaire temps, els gats estan neguitosos, i tornem cap a casa. 
Ara vindrà la part més difícil, que farem durant la resta de la tarda? 
Primer pintem (llàpisos, aquarel·les ... ). Després anem a fer una volta en bici i fem 

una passada pels gronxadors que hi ha al costat de la parada de l'autobús. 
Després de sopar s'ha d'anar a dormir, d'aquesta manera jo tindré una mica de 

temps lliure per a mi. 
Impossible que s'adormi. 
Em demana que li expliqui la seva història preferida; la del Ram (un gos), però fa 

dies que estic donant-li voltes a una nou conte i sempre és ell el meu conillet d'índies. 
Imagina't - li dic- que un dia no sortís el sol? Jo et vull explicar què passaria: 
- Estic cansat. Avui no aniria a treballar: Des que jo recordo, sempre he fet la mateixa 

feina i ningú no ha donat mai importància ni mèrit al fet que jo treballi incansablement. 
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- Va, home, que són les set i has d'anar a la feina! 

- Estic cansat, esgotat. Lluna, i si no anés a treballar avui? Jo crec que un dia de 
plaer me'l puc permetre. 

La família Serra començava a desperta[ Era un dia laborable per a tothom i el Sol 

sortiria en uns moments. Als pobles els homes s'han de llevar abans no surti el Sol; 
però el Manel aquell dia era encara al llit. La seva dona, la Rosa, ja havia preparat l'esmorzar 

i havia cridat als dos nens: la Mariana i el Marc, que havien d'agafar l'autobús per anar 
al col·legi a les vuit. 

Eren dos quarts. La foscor de la nit no havia desaparegut, encara que havien marxat 

els estels i la Lluna. Els nanos, com sempre, no es volien llevar: -Una mica més, mare, 

que encara no ha sortit el Sol!- deia el Marc, fent mitja volta dintre aquell bressol que 
ja li era petit. 

A les vuit, en sortir a la carretera, les dones estranyades es feien la mateixa pregunta: 
On és el Sol? 

Tenien por de deixar anar els seus fills a escola amb aquell dia tan estrany. La Rosa, 

com moltes d' aquelles mares, va tornar amb éls nens a casa. 
A les deu el Sol continuava amagat. A la ràadio i la televisió s'aconsellava no sortir 

de casa. Ningú no entenia perquè el Sol no havia sortit. 
Hi havia hagut una alerta general al planeta. Els científics d'arreu del món s'havien 

reunit per estudiar aquell fenòmen tan estrany. Les ciutats eren desertes, i els llums de 

totes les cases es podien veure encesos. Periòdicament, pels mitjans de comunicació es 
donaven consells davant aquella situació desesperada. 

El pànic i la por voltaven el planeta. 
Al poble on la Rosa, la Mariana i el Marc vivien, encara que la por existia, els 

àvis al bar feien la xerrada i estaven absolutament segurs que o bé els russos o bé els 

americans havien utilitzat qualsevol mecanisme per quedar-se el Sol. 
La Rosa, a casa, no podia distreure l'atenció del Marc, que volia sortir a cridar el sol. 
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Ella, amb el seu nerviosisme, el va tancar dins l'habitació perquè el Marc amb els 

seus quatre anyets no podia entendre la situació. Li havia dit que era hora de dormir 
i ell, amb la seva innocència, li contestà: - Ja, mare?, si m'acabo de llevar! 

El Marc també tenia una hipòtesi, per la qual el Sol no havia sortit. Ell pensava 

que no sortia perquè no tenia amics. Aleshores, des de la finestra mig oberta, li va 
començar a parlar molt fluix. Li deia al Sol que ell se l'estimava, que volia ser el seu 

amic i que si sortia estudiaria força i no faria enrabiar la seva mare. 

Allà en el cel la Lluna li deia al Sol : 

- No sens al Marc que et diu? Tots estem cansats i tots complim amb la nostra 
feina dia darrera dia, perquè encara que no ho demostrin, a la Terra es preocupen per 

nosaltres. 

Escolta al Marc allà en aquell petit poble. Escoltat'!! 
A les quatre de la tarda, una calor agradable va despertar de fer la plàcida migdiada 

al Marc. Era la besada més suau que mai no li havien fet. 

Ja s'ha acabat i encara no s'ha dormit. Comença incansable un allau de preguntes 
sobre aquest nou conte. 

Arriben reforços. 

Sento la porta de casa i també, com sempre, fem veure que dormim esperant els 
seus petons i la sorpresa. 

Surto de l'habitació. Els deixo sols i els sento al dormitori parlant. S'expliquen coses. 
De sobte, em descobreixo, recalçada a la porta escoltant com ara sí que es la seva 

història favorita la que li farà dormir. 

El RAM, diminutiu de Ramses, era un gos blanc amb taques negres ....... 
Torno cap el menjador escoltant de fons les aventures del Ram i segueixo fent 

les meves feines. 

Ba~IM 
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Jordi Abelló Bourgeoís 

En Ray Loriga es va tancar a la seva habitació i el pitjor de tot encara estava per 
arribar. Només va sortir quan el seu germà va perdre l'orella, la noia rossa estava amb 
un altre, un imbècil. ¿Àcids, estimulants, prozacs, cançons i poemes ... l'heroi. 

Ha tornat a sonar el despertador i el sol no havia sortit ni la gallina cantat. Rebel 
individual, l'he destrossat. Vint anys estudiant per acabar sent un esclau, a més, hem 
empitjorat, a l'esclau romà el mantenia el ric ciutadà, a mi em manté la família, ma mama 
em mima ... però no m'entén. Endolla la ràdio mentres et rentes la cara. 

"Gooood morning Horsetown!!! 

Estem a dilluns 15 de març, Santa Madrona, coneixes alguna Madrona? Si és així 
ets cristi·, felicita-la ... sinó és així, felicita-la tat11bé, perquè sigui el menys santa possible, 

clar que això dependrà de com estigui o vegis a la Madrona, si es bufona o com una 
bombona. 

És igual! La qüestió es que encara no hem arribat a les vuit del matí, en falten 
vint, el sol tot just treu el cap i la temperatura s'ha clavat al set però amb expectatives 
d'augmentar, us abrigueu un xic si heu de sortir si es més tard ja no caldà. Com sempre 
aquesta hora, connectem amb el trànsit, algun problema en aquest moments? 

Bon dia! Tan sols advertir que un camió ha quedat travessat al carrer de dalt. Atenció 
convilatans, eviteu passar pel carrer de dalt, alternativa carrer de baix, repeteixo, alternativa 
carrer de baix no passeu pel carrer de dalt, camió travessat, el destravassador que el 
destravessi bon destravassador serà. Res més, el trànsit, que passin un bon dia. 

¡¡¡Gooood morning Horsetown!!! 
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Molt bon rotllo aquest del trànsit quan encara no son ni tres de vuit del matí, 

bons transitadors seran. Tornem a ser aquí! Amb un consell, recorda; quina cara et quedaria 

si no tens sucre i vas al veí i et surt l'ús yogui? Doncs no cremis el bosc!!! Què farien 

el yogui i el bubu visquèn al 5è la.!!?? 

l ja esta bé de rotllo, aquest matí li falta música, doncs música i música amb el 

fenomen del moment, la gran novetat, la bomba de la llista, els que utilitzen una llengua 

doble dels Stones com imatge, els Bilingües i el seu mix amb les versions de Seguretat 

Social, Ramonet, No em trepitjis que porto espardenyes, Manel Escombra i la Rosari, 

aquí els sentim ... 

From Horsetown, to occidental valley. ... 

ELS BILINGÜES!!! 

CHIQUETA!!! 

Pel matí quan em llevo 

vaig correns des dél meu "cuarto" 

per poder veure la chiqueta 

per la finestra. 

l jo la mirooo 

però ella, no em diu res! 

Però els seus dos ulls negres 

se'm claven com espases 

Al CHIQUETA!!! 

Ai ai ai quina pena que fa 

que se m'ha mort el canari 

ai ai ai quina pena que fa 
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ui ui ui el meu gat fa ui ui ui el meu gat 
ui ui ui fa ui ui ui el meu ninet fa ui ui ui 

Litres d'alcohol 
corren per les venes 

DONA! 
No tinc problemes 

D'AMOR 
el que passa es que estic boig per "privar" 

El meu carroooo 
me'l van robar 

de nit 
mentres dormia 

on estarà el meu carro? 
On estarà el meu carro? 

CLICK. 

Perquè no posaran les Portes amb els cavallers de la tormenta? O les autènticas 
Pedres Rodants que senten simpatia pel diable? O el Pebrots Vermells Picants amb Chile? 
Però no. 

La situació es que no em podia quedar a l'habitació com el Ray Loriga, hauria 
acabat a la banyera amb les venes sagnant però era desaprofitar sang adulterada, el doping 
es l'esport dels sense ànima. 

Al final m'he pirat al bosc, passant de tot, a la muntanya on hauríem de ser-hi 
tots, fins que el xinès mentider respecti el "Sendera Luminoso", Nicaragua SANDINlSTA! 
l el tercer món digui que ja m'hi ha prou, no més exèrcits professionals plens de mercenaris 
perseguint, imposant, escanyant i sometent estrelles solitàries. 

2 8 O 
J o e s F l o r a l s l 9 9 9 · 



Aquí a la muntanya ja es primavera i no perquè ho digui el tall britànic. Les formigues 
i les abelles estan currant amb els seus contractes de treball temporal, el bloom les pot 
matar però només proclamen la república seran lliures i practicaran l'amor lliure. 

Al bosc tothom va al seu "puta" rotllo, la serp passa un colló de veure't, fet que 
s'agraeix, en canvi, la mosca collonera no fa més que tocar els collons com li pertoca 
i et sents com una merda. 

No hi ha parquímetre on mirar l'hora ni campanars matxucant neurones. La muntanya 
ja coneix el seu horari, el de sempre, el del temps dels temps. També te el seu propi 
fil musical, els ocells volen, alguns planejen i et morts de sana enveja. Si existeix la 
reencarnació vols ser un d'ells, el màxim de llibertat, petits deus. 

Mentres, el garrí del senglar deu estar dormint, o no? No ho saps, no l'has vist 
però tampoc t'estranya, quin fàstic veure un humà, van matar la meva mare i van fer 
molt d'escàndol amb els seus gossos esquirols. Pobre gos! Del perdut al policia, podent
se quedar i no com aquest condemnat al retorn a la Gran Babilonia, viure en la societat 
dels hipòcrites, tornar a la puta ciutat, desliumanitzada, freda, individual, accelerada, 
competitiva, mes collonera que la mosca, plena de mentides, ficcions i més ficcions. l 
perquè ha de córrer la vella de la favada acostumada al ritme natural del món rural? 
Potser perquè li han expropiat les terres per fer un camp de golf i ara ha de viure dels 
tontos de ciutat. 

Em trec el paperet, em done el cigarret, vinga aqueta xina "tron", em done aquesta 
xina perquè al bosc hi ha lega, lega, legalització, perquè no veig cap policia i si una 
papallona de color groc cridaner que s'acaba de posar sobre la fulla d'un castanyer. 

Al final m'he paranoiat, sentia uns grunys d'animal enfurismat, els matolls es movien 
i m'he espantat, fins que han desaparegut. Només Fèlix Rodríguez de la Fuente em podria 
haver dit si corria cap perill davant "el ataque frontal... de un cochino jabato". Suposo 
que l'únic perill era tornar a la civilització. 
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Tot i estar al bell mig de la muntanya, no es deixava de veure el pas de l'acció 
humana. Un talla-foc que no era sinó pel pas de la línia d'alta tensió. Una senyal a la 
torre, sobre fons vermell, una figura humana de color blanc estesa al terra inerta, amb 
un llamp que li arriba al cor. Era la mort en una més de les seves simbologies, el gran 
interrogant que les religions creuen saber. De totes maneres calia ser molt super-home 
per enfilar-se a la torre. 

De sobte, es va sentir un crit, com de dona jove, aleshores encara em vaig espantar 
més que amb els grunys anteriors. Ni Fèlix ni res. Realment el perill es trobava a Babilonia, 
la societat i els seus productes, i si es tractava d'un psicòpata homicida amb una destral? 

Freud o Nietsche? Els dos o ni un ni l'altre? Gloria Fuertes i el seu globo, dos 
globos, tres globos? La terra es un globo que es va escapar o la vida es un globo 
col·lectiu? Que malament anem si del gos només diem que fa "guau guau", el gat "miau 
miau" i el grill "gri gri". Tots acaben feliços, ves per on, van ser feliços desprès de 
condemnar la perdiu al corredor de la mort. Es que la perdiu no es mereixia un final 
més feliç i no dins l'estómac del feliç? N'hi ha prou d'estar al ventre d'un feliç per ser 
feliç? No va arribar l'amnistia a temps? 

Pobre perdiu, sempre paga per la felicitat dels altres desgraciats. Prou d'injustícies, 
a partir d'ara les perd ius al poder. Em sento perdiu. Perdius de tot el món, uniu-vos! 
Les perdius unides mai seran digerides. 
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* * * 

En la publicació d'aquestes obres no s'han retocat els textos dels originals, 
respectant l'estil i manera d'escriure de cada autor. 

* * * 
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