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Advertiment inicial 

 
 

La primera ordenació que vaig donar als capítols d’aquesta crònica resultava 
un punt caòtica perquè desitjava reflectir-hi de forma atzarosa els records que 
s’enllaçaven a partir de petits detalls, seguint el fil de temàtiques que palesaven 
la lenta evolució de la vida a pagès. El resultat, que potser tenia un punt 
d’enginyós, convertia el text en un galimaties que obligava a realitzar cons-
tants consultes a la referència genealògica que precedeix el relat. Reconeguda 
a contracor aquesta dificultat, vaig optar per una ordenació cronològica, ex-
cepció feta dels tres primers i els tres darrers capítols. Qui desitgi embrancar-
se en la lectura d’aquesta crònica seguint el meu primer plantejament, pot fer-
ho a partir de la numeració: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3... 
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Referència genealògica 

 
 

Joan

1870‐1944

Carme

1870‐1946

Lluís

1895‐1970

Miquel

1901‐1921

Marta

1903‐1976

Maria
1894‐1972

Pere

1921‐1991

Immaculada

1924‐1996

Nati
1919‐1994

Martí

1943‐2008

Cèlia

1946‐

Adrià

1952‐

Elena

1942‐2010

Roger

1967‐

Andreu
1845‐1910

Magdalena
1844‐1905

Eulàlia

1970‐

Gerard

1994‐

Bruna

1997‐

Josep Ramona

Isidre

1898‐1918

LA SOLANA

PALOU

Enric
1901‐1966
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1.1 (novembre de 1909) 
 
 

a tartana avançava lentament pel camí de Vil·la. Era dis-
sabte i a aquesta hora refeia el trajecte cap a la Solana amb 

els cistells buits: el dels ous, el dels conills i el de l’aviram; i el 
cabàs ple de les quatre coses que calia comprar a fora per mante-
nir el rebost proveït almenys durant un parell de setmanes. En 
Joan, amb les regnes a la mà i la vista fixada en el camí que mos-
trava roderes fondes aquí i allà, de tant en tant treia la pols a l’es-
quena de l’haca amb la intenció que no se li engorronís i alleugerís 
el pas.  

—N’hagués pogut treure quatre xavos més dels godais, ves per 
on! —comentava a la Carme mentre renyava la Marta i en Miquel 
que s’estaven esgratinyant a la part posterior del carro—. Però ia 
havia tancat el tracte, què hi farem! 

—La pressa no és bona companya, i tu sempre vols anar per 
feina i enllestir aviat.  

—Pots comptar, per quatre xavos! —feia a manera de descàr-
rec—. Tot i això, n’he tret un bon preu. En Mariano els vindrà a 
buscar dilluns.  

—Amb aquest has fet els tractes? I t’estranyes que t’hagi pes-
sigat un altre cop? És que tu no escarmentes, eh!  

—Ves, s’hi ha posat bé i m’ha sabut greu fer-li un lleig. Mai 
saps de qui hauràs d’acabar refiant-te. 

—Amb aquests tractants no hi pots anar amb moixaines, i tu 
sempre sembla que estiguis disposat a fer favors. El que has de 
fer és collar-los! 

L 
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—La propera godaiada l’hauràs de negociar tu, que sembla que 
hi tens els dits pelats... 

—Voleu parar, canaia! —saltava la Carme visiblement molesta 
per l’enrenou que els dos petits muntaven en un espai tan re-
duït—. Miquel, si no pares de burxar la teva germana, baixes i 
vens a peu.  

—Sí? Puc anar a peu, pare? 
—Io també vui baixar —s’afanyava a intervenir la Marta.  
—De cap manera! —negava la mare amb fermesa—. Ves què 

diran si algú ens veu fent via d’aquesta mena! Semblaríem una 
colla de gitanos.  

—Deixa’ls baixar i que s’esbravin! Almenys tindrem pau i tu 
pararàs de rondinar.  

Sense pensar-s’ho dos cops, el noi obria la portella del darrere 
i amb un àgil bot es plantava al mig del camí. La Marta no trigava 
ni tres segons a fer el mateix camí i corria esvalotada a empaitar 
el seu germà que havia avançat la tartana a tot trot i es girava per 
anunciar:  

—Ens trobarem a la Solana! Ja sabem el camí.  
En Joan se’ls mirava amb un mig somriure sota el nas i pen-

sava en la sort que havien fet amb tots tres, sobretot amb en Lluís. 
Amb catorze anys ja s’espavilava tot sol a casa i avui s’havia que-
dat a cuidar l’avi que, amb el cap ben esbarriat, no el podien deixar 
mai sol.  

—Són com un parei de cavallots —rondinava la Carme.  
—Ves què han de fer! A la seva edat tu devies fer el mateix.  
—Io era més quieta, t’ho ben asseguro. I aquests dos són com 

el cul d’en Jaumet.  
—I feiners, quan cal! 
—Veus, en això t’haig de donar la raó.  
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La Carme reconeixia que la Marta amb vuit anys i en Miquel 
amb deu eren de bon ajut a l’hora de feinejar a casa, i mai no li 
havien fet cap rebequeria lletja com els de la seva cunyada Filo-
mena que talment semblaven salvatgines.  

Amb l’haca a mig trot, la tartana sortia a l’encalç de les dues 
criatures que s’havien fet fonedisses al primer revolt, el que em-
boca el pont sobre el Gurri. Encara els quedava un quart d’hora 
llarg fins arribar a casa.  

Passat migdia, el sol ja havia aconseguit fondre la pubilla de la 
plana i lluïa prou esplèndid malgrat trobar-se a les acaballes de la 
tardor. De bon matí, quan havien sortit d’adreça al mercat, la boira 
només deixava entreveure una vintena llarga de passos del camí. 
Encara bo que la Morena ja es coneixia el trajecte i el podia fer a 
ulls clucs. El viatge s’allargava ben bé tres quarts d’hora enmig d’un 
fred ja força notable al qual estaven més que avesats els estadants 
d’aquests indrets que al mig de l’hivern podien passar-se ben bé 
una setmana envoltats de grisor blanquinosa i sense veure ni un 
trist raig de sol. La boira els havia encomanat la fredor existencial 
que els menava a una vida de discurs escarransit, més farcida de 
silencis que de paraules, com si tot ja estigués dit, excepció feta dels 
racons de l’anima, aquells que cadascú es reserva per al seu consum 
particular i que rarament comparteix amb ningú, ni tan sols amb 
els més propers i estimats. La vida a pagès no resultava gens fàcil, 
i la duresa amb què hi havien de fer front els acabava tenyint el 
tarannà de sorruderia. No ens hauria d’estranyar, doncs, que durant 
el que quedava de camí ni en Joan ni la Carme tornessin a obrir 
boca fins que arribaven a la Solana on es retrobaven amb la Marta 
i en Miquel asseguts al pedrís de l’entrada i xerrant animadament 
amb l’avi Lluís, que fins i tot semblava entendre’ls, cosa molt poc 
probable atès el seu estat.  
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—Apa, ia hi som! —exclamava en Joan abans de travar la tar-
tana amb el fre per evitar que la Morena emprengués el trot al seu 
aire.  

—Abasta’m els cistells —feia la Carme des de baix—. Canaia, 
veniu a ajudar que s’ha d’entrar tot aquest fato.  

Des de la porta, en Lluís treia el nas i observava el tràfec men-
tre comentava:  

—Ia era hora! Amb l’avi se’ns ha acabat la xerrera. Avui li ha 
agafat la mania que havia d’anar a missa i l’he hagut d’anar a pes-
car dos cops a mig camí de Sant Francesc. I que no volia girar 
cua, eh! Me n’he hagut d’escoltar de l’alçada d’un campanar. El 
més bonic que m’ha dit és descregut i malànima.  

—Ia ho saps, Lluís —feia la mare guaitant-se’l amb mitja rialla 
als llavis—. Cada dia que passa anem a pijor. Mentre es pugui val-
dre per si mateix... 

—Sí, mare, pro ha de tenir el burot sempre al costat. No li pots 
treure l’ui de sobre ni un moment. No he pas pogut fer res, aquest 
matí.  

L’avi Andreu feia un parell d’anys que no tocava ni quarts ni 
hores. D’ençà del traspàs de la seva dona, la Magdalena, feia cosa 
de quatre anys, havia anat patint una davallada progressiva que 
l’havia deixat en una mena de felicitat perpètua, aïllat del món, en 
una realitat paral·lela que sovint li feia reviure escenes de joventut 
i parlava de quan amb poc més de deu anys l’havien aviat a fer de 
pastor pels rostos del Collsacabra. No resultava estrany veure’l 
per l’era atiant el gos perquè voltés la feixa, retallés alguna ovella 
que se li volia esgarriar i la retornés a un ramat que només acon-
seguia veure el seu cervell esgotat. 

—Va, passeu tots cap a dins —apressava la Carme—. I tu, 
Marta, ajuda’m a parar taula.  
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Els rols a pagès estaven molt ben definits, sobretot els femenins, 
a qui corresponia tot el que tocava a la cuina i a la taula. Els nois i els 
homes mai no posarien un plat ni un got, perquè la santa tradició 
intemporal els impedia moure ni un dit en l’exercici d’aquestes tas-
ques. La nena ho tenia molt ben assumit, per aquesta raó obeïa a 
l’instant i s’esmunyia cap a la cuina sense queixa ni lament.  

Els darrers en seure a taula eren en Joan i en Lluís que havien 
endreçat la tartana al cobert, havien tret els guarniments a l’haca 
i l’havien tornat a fermar a la quadra posant-li un parell de grapats 
de civada a la menjadora.  

—Lluís, passa’t aigua de les mans, que l’escudella tindrà gust 
de suor de bèstia grossa —manava la mare que encara tenia un 
cert ascendent amb el fill gran, no pas amb el seu home a qui 
aquestes fineses mai no li havien llevat el son.  

De l’olla fumejant que perfumava tota l’estança penjada dels 
clemàstecs, la Carme prenia el cullerot, en treia una ració abun-
dosa d’escudella barrejada i omplia els plats fondos que la Marta 
anava acostant a taula amb cura que no es vessés ni una gota de 
brou. El pare, després de marcar amb una creu la base del pa amb 
la ganiveta, anava traient-ne una llesca per cap i la feia lliscar da-
munt la taula fins arribar al destinatari que, invariablement, ence-
tava l’àpat amb una queixalada generosa. “És la darrera peça 
d’aquesta fornada”, pensava mentre llescava i s’afanyava a fer-ho 
avinent a la seva dona:  

—Toca pastar, avui, Carme. Quedarà el just per a la sopa es-
caldada del vespre.  

—Ia hi comptava. Ens hi posarem havent dinat i podrem en-
fornar a l’hora de sopar.  

—Que t’ajudi en Miquel mentre vigila l’avi. Amb en Lluís ani-
rem a refer el tros de camí que duu al camp de sota la serra, el que 
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es va emportar l’aiguat de dimarts. Si no hi posem un pegat no 
podrem entrar-hi amb el carro.  

—Algú m’haurà d’ajudar a munyir les oveies —es queixava l’avi 
des del cap de taula.  

Per tota resposta rebia el silenci i el sacseig alternatiu dels caps 
d’en Joan i la Carme que s’interpretaven com un “Déu meu, do-
neu-me paciència!”. La Marta era l’única que feia cas del pobre 
vell:  

—Ia us ajudaré io, avi, no patiu!  
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1.2  (febrer de 1922) 
 
 

sseguda al pedrís a tocar de l’entrada de la Solana, la Maria 
aprofitava que el sol havia esbandit la boira i havia sortit 

amb en Pere als braços perquè li toqués una mica l’airet d’havent 
dinat. A ple mes de febrer, calia aprofitar les poques ullades de 
sol que el clima de la plana els regalava. Mentre s’entretenia fent 
carantoines al xic de la casa, a les quals ja començava a respondre 
amb un esbós de somriure, se li va atansar en Joan a qui el primer 
net feia caure la bava.  

—Què diu l’hereuet de la Solana? 
—Que es mor de ganes de seguir-vos a aixafar terrossos, pare. 

El voleu agafar? 
—Deixa, deixa. Que vinc de les corts i te l’empudegaré.  
—Podeu comptar! Agafeu-lo, que us en moriu de ganes.  
—Aquest xicot ens ha tornat la vida, Maria.  
D’ençà del seu naixement, l’àvia Carme, que portava mig any 

ensopida i vivint sense esma, s’havia reviscolat i semblava haver 
oblidat per complet el mal tràngol de la pèrdua del fill. El net li 
havia retornat la frescor i les ganes de treballar. Tenia raó, l’avi 
Joan, quan deia que els havia tornat la vida. Feia tant de temps 
que no hi havia un menut a la Solana, que el petit Pere s’havia 
convertit en el centre d’atenció de tota la família, i les rialles ha-
vien tornat a sentir-se entre les parets escrostonades i entristides 
de la casa.  

En Lluís ara exercia d’home de la casa i, tot i que respectava 
fins a la veneració l’opinió del seu pare, no s’estava de portar la 

A 
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veu cantant en tot allò que feia a les tasques habituals del camp i 
del bestiar. Tret dels aspectes puntuals en què l’antiga saviesa 
marcava el moment exacte en què s’havia de sembrar, plantar o 
recollir, que restaven sempre a les ordres de les inexorables fases 
de la lluna, la interpretació de les quals anava a càrrec d’en Joan, 
la determinació a l’hora d’emprendre les feines havia quedat a càr-
rec de l’hereu.  

El van veure venir pel camí de l’hort amb l’aixada al muscle i 
el somriure a la boca. Havia anat a calçar els ceballots aprofitant 
que a aquella hora la terra ja havia perdut la gelor dels rocs i es 
podia remoure amb més facilitat.  

—Quina estampa! —va exclamar d’un tros lluny—. L’avi amb 
el net en braços. Vigileu, pare, que me l’esteu embavaiant.  

—És la teva viva imatge. De petit érets calcat que ell. No cal 
pas que digui qui és el seu pare.  

—I la mare? —va interessar-se en Lluís—. Com és que no 
aprofita aquest solet i la companyia del net? 

—Ja saps com és —respongué la Maria—. Aquesta dona és 
un escarràs. Deu estar traginant per la cuina.  

En Lluís va prendre el seu fill de mans de l’avi i, després de 
repenjar el mànec de l’aixada al llindar de la porta, se’l posà a tocar 
del nas per fer-li quatre carantoines.  

—I què en farem de tu? Ja frisso per veure’t trescar rere meu 
per aquests camps.  

—Tu has vist quines mans portes, home de déu? —es va quei-
xar la seva dona—. Me l’estàs enllarduscant per tot arreu.  

—A pagès ia passen aquestes coses. S’hi ha d’anar acostu-
mant.  

Atreta per la xerrameca, la Carme va treure el nas per la porta 
mentre s’eixugava les mans amb el davantal per advertir:  
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—Sí que en farem de feina, avui! 
—Mare, reposeu una mica i veniu a seure una estona.  
—Sí —va afegir sol·lícita la Maria—. Deixeu el que esteu fent 

i cuideu-vos una mica del nen. Me n’hi vaig io, a la cuina.  
D’ençà que a la Solana hi havia jove, la Carme i la Marta tenien 

dues mans més per treballar i la vida se’ls havia fet menys feixuga. 
La relació entre jove i sogra, sempre força tibant com correspon a 
qui tem que es compleixi la màxima “de fora vingueren que de casa 
ens tragueren”, era correcta tot i que poc generosa, a desgrat dels 
esforços de la noia que procurava no tenir mai un no per a res.  

—Només hi falta la Marta —comentà en Joan trobant a faltar 
la filla per completar la família—. On s’ha ficat? 

—A aquestes hores, on vols que sigui? —saltà la Carme—. Al 
seu quarto llegint. Sempre que li queda una estona vagarosa... Al 
final acabarà perdent el color, aquesta! Tot el dia tancada entre 
aquelles quatre parets...  

—No us queixeu, que és prou feinera —va sortir la Maria en 
defensa de la cunyada—. I una mainadera excel·lent. Amb prou 
feines me n’he de cuidar, d’en Pere. Si pogués em sembla que fins 
i tot li donaria el pit.  

Les dues cunyades eren carn i ungla. Des que la Maria havia 
arribat a la Solana, havia tingut el ple suport de la noia, que l’havia 
ensinistrada en com fer front a les petites manies de cadascun dels 
estadants de la casa, aquells minsos detalls que forneixen el tarannà 
d’una família i sovint passen desapercebuts a ulls de forans, malgrat 
que han acabat esdevenint imprescindibles per a la convivència. 

—Demà qui baixarà a mercat? —interrogà l’avi—. A mi em 
fot una mandra! Això que hauríem de mirar de vendre el vedell.  

—Ia hi baixaré io, pare. Pro hi haurem d’anar amb el carro 
d’escala. No vui ficar el vedell a la tartana.  
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—Per què no hi aneu amb la Maria? —proposà la Carme—. 
Ia em cuidaré del menut. D’ençà que va néixer que poc que vas 
enlloc tu, noia! 

—Pro que vingui la Marta, també, que voltar tota sola se’m fa 
carregós.  

—Fet, doncs —va sentenciar en Joan—. I a veure si en treus 
un bon tracte, del vedell. 

—Ai marededéu! —remugà l’àvia—. Havent-ne après de ton 
pare, encara et deixaràs engalipar.  

—Mare, que porto uns quants anys bregant amb els tractants, 
no foteu! 

Els tractants de bestiar, vestits amb brusa ampla de color gris 
tancada al coll amb nus de cordó i un bastó a la mà, es movien 
per la baixada del Portalet resseguint la filera de bestiar estacat a 
les argolles fixades a la muralla. Els pagesos procuraven arribar-
hi ben d’hora, tot just en clarejar el dia, procurant fer-se un lloc 
com més amunt millor. “Quant en vols fer d’aquest?”, era la pre-
gunta que sempre encetava els tractes. La resposta del propietari 
de l’animal sempre es veia contestada amb una oferta que poques 
vegades arribava a la meitat d’allò que en demanava. Després d’un 
reguitzell d’estires i arronses exalçant les característiques físiques 
del producte i rebatent-ho amb arguments relatius al poc seny de 
qui hi posava el preu, rara era la vegada que el regateig no acabés 
amb encaixada de mans i tancament d’un tracte que es tenia per 
sagrat i que mai no havia calgut escriure. Els diners anaven direc-
tament de mà en mà i es desaven immediatament a la faixa.  

En Lluís havia assistit a aquest procés infinitat de vegades, 
però sempre com a espectador, això li havia permès aprendre un 
llenguatge gestual que era tant o més important que el discurs que 
calia articular per aconseguir el seu propòsit.  
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—Quant en vols fer d’aquest vedell? —l’interrogà en Mari-
ano, amb qui el seu pare encara acostumava a fer tractes.  

—Tant com pugui, ves! 
—Home, pro bé que hi hauràs de posar un preu.  
—M’estimo més veure què me n’ofereixes.  
—Això no va pas així, vailet.  
—Això no va així amb el pare, pro io ho veig diferent.  
—Collons amb l’hereu de la Solana! Ens has sortit eixerit, tu.  
—Eixerit, no gaire, pro m’estimo més ser prudent.  
—Vinga va, te’n dono cent cinquanta rals.  
—Ai ca, Mariano! Ia pots doblar-ho.  
—Hòstia, sí que vas fort! 
—M’he passat molts anys aprenent-ne. A mi no me la fotràs.  
—Vinga, va. Puc arribar a dos-cents, ni cinc més.  
—M’ho pensaré. Si el vols, ia saps on em trobaràs. I abans de 

migdia n’afluixaràs tres-cents.  
En Mariano, amb un somriure sorneguer sota el nas, va girar 

cua i va seguir ullant bestiar mentre en Lluís, amb posat satisfet, 
encaixà els polzes a la faixa i restà amatent a altres possibles ofer-
tes. Si molt calia, podia cridar algun dels tractants, però s’estimà 
més no fer-ho i reservar-ho per més endavant. Podria semblar 
que anava necessitat i aleshores entraria al tracte en inferioritat de 
condicions. El matí havia començat amb bon peu. 
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1.3  (març de 1947) 
 
 

a caseta dels burots a l’entrada de Vil·la és un obligat punt 
d’aturada, sobretot d’ençà que amb la guerra finalitzada el 

consistori franquista hagi pres les regnes d’aquest sistema de con-
trol de les mercaderies que entren i surten de la ciutat i apliqui 
una estricta normativa heretada de l’època medieval, amb refe-
rència documentada l’any 889 als lleudes que s’hi pagaven per po-
der introduir-hi aliments.  

La tartana s’atura davant la caseta, i un dels burots fica el cap 
al seu interior per ullar el contingut dels cistells i calcular l’import 
de la contribució que hauran de pagar: 

 —A veure, mestressa. Què porteu avui? 
—Poca cosa —s’afanya a explicar la Maria—. Quatre dotze-

nes d’ous, un parei de pollastres i mija dotzena de conills.  
—Apunta Eusebio —diu adreçant-se a l’altre que talonari en 

mà està preparat per expedir el volant de pagament—. Cuarenta 
céntimos por los huevos, veinte céntimos por los pollos y cua-
renta más por los conejos. En total serà una pesseta. Segur que 
no dueu res més amagat sota el banc? —torna a comprovar l’in-
terior de la tartana i belluga els cistells.  

—Què vols que portem, home de deu! Si amb prou feines en 
tenim per anar tirant a casa —remuga en Lluís sense deixar les 
regnes.  

Si et coneixen, de vegades arriben a fer els ulls grossos, però 
l’única manera d’entrar mercaderia sense pagar als burots és en-
trant pel camí de vora el Gurri a peu, i encara de vegades et pots 

L 
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trobar amb algun municipal al Portalet que et fa ensenyar el vo-
lant de pagament. Per tant, és millor fer bondat perquè massa so-
vint el contingut dels cistells acaba confiscat, i segurament se’n va 
a engreixar les famílies dels funcionaris de l’ajuntament.  

Els anys més grisos i durs ja es comencen a oblidar. Tornen a 
circular alguns calerons i el mercat va recuperant el seu antic en-
renou. Amb la implantació del nou règim, moltes famílies havien 
quedat arruïnades perquè en voler anar a canviar la moneda antiga 
van descobrir que era només paper mullat. De mica en mica es 
va recuperant el comerç i Vil·la torna a lluir com la capital de 
comarca on qui més qui menys acaba fent-hi cap cada dissabte, 
sobretot els pagesos que aprofiten per tancar tractes i proveir-se 
d’allò que no poden produir amb la seva migrada economia de 
subsistència.  

Mentre la Maria se’n va amb els cistells cap a veure les brica-
lleres de la plaça i mirar de treure’n un bon preu, en Lluís s’enca-
mina al Portalet. Vol ampliar la quadra amb una o dues vaques 
més i per això cal ullar tot el bestiar exposat abans de fer cap 
oferta a ningú. Té un matí llarg per endavant: la inversió és seriosa 
i no vol fer cap mal pas. Haurà de veure fins on arriben els quatre-
cents duros que porta estalviats i desats a la faixa.  

—Mare! —exclama d’un tros lluny la Immaculada carregada 
amb dos cabassos de viandes quan entrelluca la Maria que fa cap 
a la plaça pel carrer dels Argenters.  

—Immaculada, quina sort que et trobo! —diu la dona dei-
xant els cistells a terra i abraçant la filla a qui no veia des de feia 
tres setmanes—. Ara hauria passat a veure’t. Què m’expliques 
de bo? 

—Ia podeu comptar. Escarrassant-me com una mula perquè 
la senyora Isabel està molt delicada i no pot ni anar a mercat.  
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—Pro on vas amb aquests espardenyots tan esfilagarsats, cria-
tura? 

—Oh, ves, no en tinc d’altres.  
—Per què no passes per la botiga de la teva tia i en tries unes 

de noves? 
—I amb què les pago? M’haurà de fiar.  
—Com que amb què les pagues? Bé deus anar cobrant alguns 

rals cada setmana.  
—Se me’n van en comprar-me el tai, mare.  
—I que no havíem quedat que la Isabel i l’Àngel et feien la 

vida? 
—Sí, menys el tai. Si en vui menjar me l’haig de comprar.  
La Maria posa els ulls en blanc. Sap que els seus consogres 

són del puny estret, però allò que li explica la filla passa de tota 
mida. Hi ha de tenir unes paraules.  

—M’acompanyes fins als rengles a vendre el que porto? Des-
prés passarem a veure la Marta i t’acompanyaré fins a casa perquè 
vui parlar amb la Isabel i l’Àngel.  

—Oh, pro se’m fa tard, mare.  
—I més que se’ls en farà, a aquells dos. Encara estaran de sort 

que hi vagi io, perquè t’asseguro que si ho diem al teu pare... 
En pocs minuts té els tractes fets i uns quants duros a la but-

xaca. Tornen a emprendre el carrer dels Argenters i entren a l’es-
pardenyeria Calbet.  

—Maria, nena! —exclama així que les veu la Marta—. Quin 
goig de veure-us! 

—Marta, m’hauries de vendre unes espardenyes noves per a 
la Immaculada. Mira com va pel món! 

—Pro si tens la sola foradada de tan prima! —se sorprèn la 
Carme.  
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—No té ni cinc cèntims per poder comprar-se’n unes. I ella, 
tan soferta, tan callada, aguantant que se li quedin el sou amb 
l’excusa que s’ha de pagar el menjar.  

—No pot ser, això! —diu molesta la Marta—. Ia hi parlaré io, 
amb aquells dos.  

—No caldrà —informa la Maria—. Ara mateix me n’hi vaig. 
Et puc deixar els cistells buits per no haver de carretejar-los? 

—Només faltaria! Pro, té, posa’t aquestes que segur que són 
del teu numbro —diu allargant un parell d’espardenyes a la noia 
que corre a estrenar-les—. I te les regalo, no vui que us gasteu ni 
cinc cèntims.  

El trajecte fins al carrer de la Fusina el fan en el temps de dir 
un ai. Es planten a la porta del pis i truquen. Al cap de poc senten 
com s’obre la porta i apareix la Isabel amb cara somrient.  

—Oh, quina sorpresa, Maria!  
—No ho saps pas prou bé! —exclama la mare amb cara de 

set deus—. Vinc a demanar-te que paguis a la Immaculada els dos 
darrers mesos. Nena, agafa el poc que tinguis que te’n tornes a la 
Solana. Si vols una minyona, el mínim que pots fer és pagar-li.  

—Pro, i ara! Què dius? 
—Em sembla que he sigut prou clara. Immaculada, ja m’has 

sentit.  
—Mare, és que... 
—Els diners que li deus, Isabel! 
—Oh, pro això és qüestió del meu home. Pobre de mi, io no 

sé si... —mig remuga atabalada la dona que no sap com sortir de 
l’embolic.  

—Saps què et dic? Que de moment farà el fet el canvi que 
t’havia de tornar. Amb en Lluís farem comptes de tot el que li 
deveu i ho vindrem a reclamar. Tens el farcell fet, Immaculada? 
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—Sí, mare —diu la noia amb un filet de veu.  
—Doncs ia podem marxar que aquí no hi tornaràs a posar els 

peus.  
Sense dir ni adeu, mare i filla surten de l’escala i tornen al car-

rer adreçant-se de nou a l’espardenyeria on la Marta s’apressa a 
interessar-se per com ha acabat la qüestió.  

—M’emporto la Immaculada a la Solana. En aquella casa no 
hi tornarà a posar mai més els peus.  

—Pro, mare, què faré ara? —demana una mica esporuguida la 
noia.  

—Vols quedar-te de dependenta a l’espardenyeria? —ofereix 
la tia—. A l’Enric i a mi ens faràs un bon favor.  

Diuen que de vegades aquell qui tot ho pot tanca una finestra 
per obrir una porta. La Immaculada es pot quedar a Vil·la, ara 
ajudant els seus oncles a l’espardenyeria, i a les tardes seguirà 
anant a casa de la modista per acabar d’aprendre l’ofici que ja té 
força per mà.  
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