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PRÒLEG

Abans de llegir els onze relats que teniu entre les mans, jo n’havia
escoltat un, el titulat «A l’altra banda del balcó». La Carme Alerm
participava en l’activitat de «Els contes dels contacontes», la lectura
de contes que ja fa un parell de temporades té lloc a Cerdanyola del
Vallès als inicis de la primavera. Fins aleshores jo no havia escoltat
ni llegit cap escrit de la Carme. Aquell relat em va deixar gratament
satisfeta per la calidesa, per la veu madura i per la manera d’abordar
una temàtica, la malaltia de la sensibilitat química, lamentablement no
prou coneguda.
I ara, passats uns mesos d’aquell vespre amable de lectura de contes en veu alta, m’he trobat davant el recull de relats que ha aplegat
la Carme Alerm. Aquest fet ha estat una sorpresa, però també una
responsabilitat immensa animar-te a tu, lector, a tirar endavant i llegir
aquests relats. Tinc la certesa que t’agradaran, que et seduiran i que
connectaran amb tu, amb algun aspecte de la teva vida, amb algun moment viscut, amb alguna experiència personal que farà que els sentis
teus. Quan les històries connecten amb els racons de la nostra ànima,
quan hi veus reflectit algun tret de la teva vida, adquireixen una magnitud imprecisa, però intensa. A mi m’ha passat, sí, amb alguns dels
relats i en especial amb el darrer, «Capítol en blanc». I no us explicaré
les raons, no és el lloc ni el moment per parlar de cap tema personal, i menys de mi, però en llegir-lo he trobat aquella identificació que
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només trobes de tant en tant en algunes lectures i que t’acaba fent
pessigolles a l’ànima.
Aquests onze relats han estat guanyadors de diversos premis literaris
o publicats prèviament per internet i l’autora ha tingut l’encert d’aplegar-los en aquest llibre per arribar a un públic més ampli. És una llàstima que els contes que es premien en els diversos certàmens i premis
literaris que es convoquen arreu del territori quedin sovint dins l’anonimat o en publicacions que no surten del perímetre de la localitat on ha
estat premiat, imagineu quantes veus potents romanen desconegudes.
En principi, i com la mateixa autora diu, teniu a les mans un conjunt heterogeni de relats. En aparença no hi ha entre ells cap altre
lligam que el fet d’haver estat escrits per la mateixa ploma i el d’haver
guanyat un premi literari. Però a mesura que s’avança en la lectura un
s’adona que el nexe que agermana els relats és la veu de la dona, de la
dona nena, de la dona madura, de la dona àvia. Viureu un entramat de
dones fortes i lluitadores, dones de partit, dones compromeses i decidides, amb ideals ferms. I tant en primera com en tercera persona veureu avançar uns relats amb prou maduresa, unes històries ben travades,
que evolucionen i descobrireu el batec de les vides d’uns personatges
que de manera paral·lela us faran sentir i gaudir amb la lectura a la vegada que trobareu referents de les vostres vides, com deia abans, que
afegiran significació a cadascuna de les històries.
Els temes que configuren els relats són d’actualitat com és la recuperació de la memòria històrica, la ferida encara oberta de la guerra i
la postguerra, presents a la memòria col·lectiva del nostre país i en els
silencis de tanta gent que encara no s’ha atrevit a parlar. La vellesa, la
malaltia, la solitud o el suïcidi són els temes que la Carme tracta de manera personal, a partir de l’emoció d’uns personatges versemblants que
viuen i senten des de la ficció i amb matisos interessants que motiven
la reflexió personal.
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I ara, oblideu tot això que us he dit i comenceu a llegir, deixeu-vos
portar per cadascuna de les històries, feu-les vostres, gaudiu del moment i tingueu l’ànima a punt.

M. Victòria Lovaina
Escriptora
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Per tal de fomentar l’ús literari de la nostra llengua, a diverses viles i
ciutats de Catalunya es convoquen cada any una bona pila de concursos literaris patrocinats per ajuntaments, biblioteques i algunes entitats
privades. La seva és una tasca tan lloable com desinteressada. D’una
banda, els organitzadors s’esforcen perquè l’acte del lliurament de premis sigui el més lluït possible, amb lectures en veu alta, projeccions
de textos i actuacions musicals. I de l’altra, els membres dels jurats
esmercen moltes hores del seu temps en la lectura i la valoració, sovint
increïblement acurades, de les obres participants. Sort en tenim, doncs,
els escriptors novells, d’aquestes iniciatives que ens permeten calibrar
el que escrivim i alhora ens esperonen per seguir-ho fent.
Dic això perquè els onze relats que s’apleguen en el llibre que el lector
té a les mans són fruit de la meva participació en certàmens literaris
d’arreu del país durant els últims nou anys. Tots ells, en la seva primera
versió, van ser guardonats i n’hi ha que s’han publicat en antologies o
bé a Internet. Ara n’he fet una selecció i, gràcies a l’editorial Stonberg,
tinc l’oportunitat de poder-los donar a conèixer a un públic més ampli.
Atès el seu origen, aquests relats van ser concebuts en períodes i
circumstàncies diferents, la qual cosa atorga al recull una certa heterogeneïtat tant pel que fa als temes com a l’extensió dels textos, condicionada pels requisits dels certàmens als quals van ser destinats inicialment. Tanmateix, però, comparteixen un to intimista –com si fossin
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escrits «a sota veu»– i, sobretot, el protagonisme gairebé absolut de la
dona. I és que no puc negar que són veritablement «relats en femení».
Per les seves pàgines hi desfilen dones de totes les edats, encara que
potser són les dones grans les qui assoleixen un major pes específic.
A desgrat de la varietat temàtica que presenten, he agrupat aquells
relats que tenen algun nexe en comú. Així, els quatre primers (Per un
instant de brillantor, Blanca Montsan, Brisa i Treball de camp) parteixen de
referents històrics a l’entorn de la guerra civil i la postguerra. Els sis
següents (Ja no tornarem a Ribes, La fressa del riu, Malgrat la pluja, Camí de
tornada, A l’altra banda del balcó i L’anell) se situen en escenaris actuals
i, per tant, aborden conflictes que ens són més propers: el món dels
geriàtrics, els efectes de la crisi, el patiment que la rancúnia entre pares
separats provoca en els fills i la duresa de la Sensibilitat Química Múltiple, una malaltia atroç sorgida en els nostres temps.
He deixat per al final un relat llarg (Capítol en blanc) que conté una
reflexió sobre el món dels llibres i, de retruc, planteja la creació literària
com un mitjà «terapèutic» per afrontar el dolor d’una pèrdua aparentment inexplicable. Tot i que queda un xic aïllat del conjunt, penso que
era el més adient per cloure el recull.
Arribat a aquest punt, potser el lector curiós es preguntarà quines
han estat les fonts d’inspiració i, més concretament, en quina mesura
corresponen a vivències personals o del meu entorn. Jo li respondria
que la majoria de personatges i situacions –llevat dels que tenen una
base històrica– són ficticis, però també n’hi ha que es nodreixen de
referents reals. I aquests, per estrany que sembli, de vegades m’han
sortit al pas d’una manera inconscient conforme anava escrivint. Suposo que això forma part de la màgia de la creació literària, que té molt
de descobriment (i d’autodescobriment, sens dubte). En tot cas, estic
gairebé convençuda que el lector podrà reconèixer el perfil de molts
dels personatges que transiten pels contes i també els conflictes en què
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es veuen immersos. I potser en algun cas fins i tot s’hi pot arribar a
identificar.
Però no vull allargar-me més, perquè són els relats per si mateixos
els qui millor es poden presentar. Només voldria afegir el meu agraïment a totes aquelles persones que m’han fet costat tots aquest anys.
D’entrada, a Jordi Castelló, l’editor de Stonberg, per haver fet possible que aquest llibre vegi la llum. Certament, no es gens fàcil per a
una editorial no només apostar per un autor desconegut sinó pel relat
curt, un gènere sovint massa eclipsat per la novel·la. A la M. Victòria
Lovaina, esplèndida escriptora cerdanyolenca, li agraeixo de tot cor
la seva predisposició immediata a llegir l’original del llibre, esmenar
algunes errades que se m’hi havien escolat i, sobretot, a escriure’n unes
paraules a tall de presentació. També vull agrair a la Imma Monsó –escriptora excel·lent i antiga companya meva com a professora d’institut− el seu estímul: va ser ella qui, en llegir el meu primer relat, em va
suggerir que el presentés a concursos literaris i després m’ha animat a
continuar escrivint. Finalment, he de manifestar una deferència especial als amics i companys que han llegit cadascun dels meus textos i me
n’han fet comentaris i apreciacions que m’han servit per millorar-los:
el Juan Varias (el meu «lector ideal»), la Unvelina Perdomo, el Josep M.
Bertran, la Marcelina Cano, la Gemma Roig, la Mariela Sáez, l’Àngels
Jounou, la Lluïsa Viñas, la Pilar Sanagustín, l’Ada Pastor, la Rosa Ferré
i el Jordi Domènech. I, per suposat, al Carles, el meu marit i al Pere, el
meu fill, que m’han donat sempre tot el seu suport.
Maria Carme Alerm
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PER UN INSTANT DE BRILLANTOR

E

l contorn el·líptic de l’ull, els cercles concèntrics de l’iris, l’estrella que simulava la brillantor de la mirada i finalment la nineta,
que refulgia, triomfant, al bell mig del terrat de l’edifici. Fins que al
cap d’uns instants aquell esclat de llum i de color s’apagava de sobte,
deixant una buidor grisa que em corprenia. El cicle aviat tornava a començar, trosset a trosset; però jo sovint ja no era a temps de veure’n,
un altre cop, la culminació.
Fa anys que aquell gran rètol lluminós que anunciava una coneguda
empresa òptica ha desaparegut de l’avinguda Meridiana de Barcelona.
Tampoc hi són els ponts que la travessaven de banda a banda ni moltes altres coses que cada dissabte a la tarda, durant el trajecte en cotxe
des del Vallès, em servien per anar composant una frase que havia de
tenir enllestida just quan s’encenia la prodigiosa nineta de neó. I és
que si ho aconseguia se m’afigurava que aquell podria esdevenir un dia
especial: els pares em comprarien un conte a la llibreria de la Sagrera
on els guardaven els fascicles setmanals o, encara millor, la tieta Victòria –que vivia ben a prop– m’explicaria un altre capítol de les seves
aventures de quan era jove i va fer la guerra (o això deia). Es tractava
d’un joc infantil que jo mateixa em vaig inventar sense fer-ne partícip
a ningú. Mentre enfilàvem la Nacional 150 i l’inici del tram nord de la
Meridiana, anava triant els mots que veia escrits aquí i allà, i maldava
per trobar-los un sentit més o menys coherent. Tanmateix, el resultat
solia ser força pintoresc. Ara com ara només me’n ve un a la memòria:
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«A Juan XXIII le gusta que los niños del hogar alegren su infancia con
rotuladores K.» (lligant el rètol de la Llar Joan XXIII, prop del Cementiri
de Collserola, i una famosa marca de productes d’oficina). Recordo
que de vegades, quan em fallava la inventiva i ja albirava la lluentor del
rètol cada cop més i més propera, havia creat alguna frase amb el mot
«cementerio»; però només com a últim recurs, sobretot des de l’enterrament de l’avi. Quan més de quaranta anys després, camí de l’Hospital
de Sant Pau per anar a visitar la tieta, he mirat de reprendre el joc no he
pogut evitar que la paraula «cementiri» em colpegés les entranyes, ben
endins. I la frase se m’ha quedat als llavis, esmorteïda.
Avui li he portat a la tieta l’exemplar d’aquella antiga revista revolucionària que m’havia ensenyat –com un gran secret– una d’aquelles
tardes infantils que passàvem plegades. L’he trobada a l’habitació de
la Residència quan anava a buscar-li una mica de roba «per si de cas».
Sé prou bé que la tieta no en necessita, de roba. Només ampolles d’aigua, estris d’higiene personal, mocadors de paper i para de comptar.
Amb una cama amputada a causa de la diabetis i l’altra amb una llaga
de mal pronòstic, poques possibilitats té de sortir-ne. I pel que fa a
la memòria...
M’ha rebut, com cada dia, amb un somriure càlid mentre em fitava de dalt a baix: «Caram, que vas mudada, noia!». La tieta, que havia
estat modista, sempre s’ha delit per la moda. Si me n’havia comprat,
de vestits quan jo era menuda! Cada dissabte, mentre els pares eren a
voltar per Barcelona, anàvem de passeig i vinga a guaitar aparadors!
Ara bé, en realitat el que jo més desitjava era que m’expliqués les peripècies que va viure durant la guerra quan, segons assegurava amb
orgull, es va fer revolucionària i va anar al front d’Aragó una temporada fins que la van fer tornar. «Les dones, a la rereguarda!», es llegia
als cartells, i au!, a treballar cosint els uniformes dels soldats» –em
repetia sovint.
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A casa meva no en parlaven gairebé mai, de la guerra. Només els
sentia dir que es va passar molta gana i que per això m’havia d’acabar
tot el que em posaven al plat. De tant en tant, però, quan venia la tieta
a dinar, sí que sortia el tema a la sobretaula. I ben aviat vaig copsar
que en l’estranya animositat que sentia la mare envers la seva germana
gran, més enllà de les diferències de tarannà entre ambdues, la guerra
hi tenia alguna cosa a veure:
—Que va ser miliciana i va estar al front, t’ha dit? —em va etzibar
un dia—. No te la creguis pas! Et penses que si fos veritat no l’haurien
engarjolada quan van entrar els nacionals? O quelcom pitjor! Sempre
ha estat una somiatruites, la Victòria. I una cabra boja! De jove feia
molt de goig, els homes se la rifaven i a ella ja li estava bé. Deia que
l’amor havia de ser lliure i no sé quantes ximpleries més; però, és clar,
després va haver de pagar-ne les conseqüències, que la gent enraona i
tard o d’hora tot s’acaba sabent... Per què creus que es va quedar per
vestir sants, eh? Ella sempre ha presumit de ser una dona «independent», sense lligams, i sí, és veritat, però perquè no ha tingut més remei.
I és que abans, en aquestes coses, els homes eren molt primmirats,
saps?
I la mare reblava aquestes paraules amb un deix de malícia que vaig
trigar molts anys a saber interpretar.
***
Al llarg de la meva infantesa, de frases en vaig construir moltes abans
no s’encengués l’ull lluminós de la Meridiana. I deu n’hi do els contes
que els pares em van arribar a comprar a la petita llibreria de la Sagrera,
mentre les col·leccions de fascicles, de mica en mica, es convertien en
una pila de volums enciclopèdics bellament enquadernats que omplien la casa. Però, per desgràcia, la col·lecció d’aventures de la tieta jo
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no l’havia pogut completar mai. En realitat, solia referir-me-les sense
gaires avanços argumentals –per dir-ho així–, tot introduint tantes variants entre versió i versió que a l’últim em van fer dubtar de la seva
veracitat, si més no d’una bona part. Tanmateix, jo sempre havia concebut l’esperança que algun dia, potser quan es veiés la mort a sobre,
sentiria la necessitat de referir-m’ho tot fil per randa.
Entre els efectes personals que guardava a la seva habitació de la
Residència no vaig ensopegar cap objecte, cap document, cap carta,
que acredités el que la mare em va acabar revelant abans de traspassar,
ara fa un parell d’anys: que els primers mesos de la guerra, la seva germana «havia tingut amors o el que fos» amb un milicià «eixelebrat com
ella», del qual no en va saber res més; que l’havia deixat embarassada i
que ella, acollint-se a la llei de l’avortament promoguda per la Generalitat de Catalunya a finals de l’any 36 i seguint el consell d’una mestra del
barri que estava posada en política, havia avortat per «raons ètiques».
I que ho havia fet a l’Hospital General de Catalunya, que és el nom
que es va atorgar durant la guerra a l’Hospital de Sant Pau, segons vaig
poder comprovar posteriorment.
La veritat és que a aquelles alçades, amb noranta-cinc anys i la salut ja molt delicada, no havia gosat de preguntar-li res a la tieta, sobre
aquell assumpte tan escabrós, ni tan sols quan va ingressar, com una
jugada macabra del destí, en aquell mateix hospital; però he de confessar que quan he vist, dins d’una carpeta rònega entaforada al fons de
l’armari de la seva habitació, aquella revista revolucionària de 1937 no
he pogut resistir la temptació de mostrar-la-hi, frisant per desvetllar-li
algun record:
—La reconeixes, aquesta revista? Emancipación. Órgano del Secretariado femenino del POUM. Partido Obrero de Unificación Marxista. Me
la vas ensenyar fa molt de temps, quan anava a veure’t al teu pis de la
Sagrera cada setmana i em parlaves de la teva joventut. Te’n recordes,
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oi? És una revista dels anys de la guerra on hi col·laborava una amiga
teva de Sant Andreu que militava en aquest partit i es deia Pilar, Pilar
Santiago. Deies que ella et va fer obrir els ulls... Vols que et llegeixi un
trosset del primer article? Em balla pel cap que el vaig llegir, tot i que
al principi em va costar una mica d’entendre, perquè aleshores jo no
sabia ben bé què volia dir allò d’«emancipación»:
«Emancipación de la mujer de los prejuicios anticuados que la ponen en una situación de franca inferioridad en la vida econòmica y
social». I més avall (això ja ho devia comprendre millor): «Tenemos
que considerarnos igual a los hombres, tenemos que concedernos los
mismos derechos y obligaciones, tenemos que querer disponer libremente sobre nosotras. Pedimos la más amplia libertad para...».
No m’ha deixat continuar. Sense badar boca, m’ha agafat l’exemplar en un vol tot cercant amb la vista les ulleres de mirar de prop. Les
hi he tret del calaix de la tauleta, disposada a posar-les-hi. No ho ha
volgut. Empesa per l’afany d’autosuficiència que sempre l’ha caracteritzada, se les ha col·locat ella mateixa desafiant el tremolor que li
sacsejava les mans, mentre mantenia la mirada fixa en aquelles pàgines
esgrogueïdes, com si volgués retenir-ne cada paraula.
Estic convençuda, però, que no tenia pas intenció de llegir una sola
línia, sinó més aviat de dissimular una brillantor que, de sobte, li ha
espurnejat als ulls.
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BLANCA MONTSAN
Serillosa, 12 de febrer de 1987

V

an trobar el cos del senyor Vicenç, entre els udols del gos, a uns
dos kilòmetres de la vila, en un polígon industrial que anys enrere havia estat el mas de Can Pagell. Els resultats de l’autòpsia no van
sorprendre ningú: que a un home de més de vuitanta anys i malalt com
estava li agafés un infart després d’un sobreesforç com aquell era d’allò
més previsible. Tothom se’n va fer creus, això sí, de com havia pogut
arribar tan lluny si amb prou feines s’aguantava dret. Darrerament només sortia de casa per anar al Museu, que és al capdavall del carrer on
vivia, i a cada passa que feia s’havia d’aturar de tant com s’ofegava. Fins
i tot, després de moltes raons amb els nebots es va haver d’empassar
l’orgull de vell solitari i morrut i consentir que li vingués una dona per
cuidar-se’n unes hores al dia. Un home tan feréstec, que es vantava que
d’ençà que va tornar de la presó mai no havia hagut de menester ningú!
Mentre treballava a la fàbrica Rovira encara feia una mica de vida
social. Si més no, acostumava a anar al Cafè de Baix per fer petar la
xerrada amb alguns companys de feina i despotricar contra en Franco
i els capitalistes amb tota la sang del cos a punt d’esclatar. Mai no va
voler intervenir, però, en les lluites clandestines contra el règim. «Jo,
amb la guerra i el que va venir després, ja n’he tingut prou. Ara us toca
als joves!» –mormolava amb una barreja de ràbia i d’amargor mentre
mirava de cua d’ull els clients del local; no fos cas que s’hi hagués infiltrat algun maleït feixista del poble.
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Malmirat com l’ovella negra de la família, des de la mort de la mare
que no s’hi feia. Ni tan sols va voler assistir a l’enterrament de son
germà. Si algun veí o conegut li ho retreia sempre responia amb la mateixa cançó: «En Manel, molt de missa i de bones paraules, però es va
quedar amb les terres del pare sense mirar prim. I tot per culpa d’aquella mala pècora amb qui es va casar. De Can Molí havia de ser! Segur
que quan el pare era a les portes de la mort el van entabanar per fer-li
canviar el testament. Com que la família de la dona em tenia per un
roig eixelebrat, un desafecte –diguem-ho fi–, va fer mans i mànigues per
deixar-me a la misèria. Sort que la mare em va llegar aquestes quatre
parets d’amagat de la jove, que a cada moment li refregava per la cara
que jo havia salvat la pell gràcies als bons oficis de Can Molí. I la mare
entomava tots aquells estirabots sense badar boca per por que no em
tornessin a tancar. Allò no és una dona, és un escurçó, ja us ho podeu
ben creure! Jo, tan bon punt vaig començar a tractar-la, li vaig veure
el llautó. Les vegades que li vaig advertir a mon germà que no s’hi
emboliqués!; però com que era filla dels masovers del Castell... Tota la
vida va ser un calçasses, en Manel. I un covard, que es va amagar a la
muntanya per no anar al front!».
En restar exclòs de l’herència del pare, només podia continuar fent
de pagès si es llogava de jornaler. I tot i que preferia haver-se-les amb la
calor i el fred, amb el vent i amb la pluja que no pas amb les màquines
d’una fàbrica malsana, va decidir que per a un proscrit, un desnonat
de la terra com ell, això últim resultava menys deshonrós. Altrament,
quan al cap dels anys va començar a sentir els efectes de l’asbestosi es
va adonar que aquella no va ser precisament la millor decisió, que tal
vegada hauria d’haver fugit de Serillosa, de l’amiant que li enverinà el
cos i dels records que, cada cop més, li punyien l’ànima. Però aleshores
ja era massa tard. «Sí, sí, massa tard, noia» –em confessà amb els ulls
entelats pocs dies abans de morir.
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Perquè, malgrat el que digui la gent, el vell de Can Dalmau mai no
el va perdre, el senderi. I tant que no! La malaltia i les llargues hores
de solitud li enterboliren el caràcter fent-li sobreeixir, negres com les
fumarades de Can Rovira, les immundícies que els patiments de la vida
havien dipositat al seu cor. Es tornà un vell sorrut i estrafolari, bé ho
sé prou, que s’asseia al portal de casa seva tot remugant o posant-se a
riure sense solta ni volta. I de vegades, sí, ensenyava les dents, sobretot
quan ensopegava algú que ell considerava «de l’olla» –un peix gros de la
fàbrica o un franquista impenitent– i el cobria d’improperis brandant
el bastó. Però en el fons era un bon jan que mai no va fer mal a ningú.
Des que es va jubilar, pel carrer se’l veia poc i al Cafè ja no hi posava els peus; l’únic lloc del poble on feia cap era a Can Ballaura per
comprar les quatre coses que li calien per anar tirant. Mai no va muntar-hi cap escàndol; més aviat al contrari, perquè gairebé no badava
boca, sempre capficat en els seus pensaments. Només de tant en tant
trencava el silenci, sobtadament, per renegar del brogit dels cotxes i del
creixement urbà, tan ferotge, que havia malmès per sempre el paisatge
de la vila. «Abans, a l’estiu, podies anar d’un cap a l’altre de la vila sense
que et toqués el sol de ple, de tants arbres com hi havia per tot arreu. I
ara, ja veieu quines destrosses han fet! Fills de...!».
I tenia tota la raó: en pocs anys el ciment i l’especulació han anat
devorant les terres de conreu, les velles masies, les majestuoses torres
dels estiuejants d’abans de la guerra...
Pagès de soca-rel, el senyor Vicenç s’estimava la terra que havia
conreat des de ben petit. I els boscos que tantes vegades havia recorregut: per anar a buscar bolets, per fer llenya i, molts anys enrere, per
passejar-hi amb la xicota que, sense ella saber-ho, el va fer viure els
millors moments de la seva vida.
Acompanyat del seu gos, cada dia se n’anava carretera amunt o
cap al bosc. Es veu que caminaven durant hores; més d’un cop van

24

A SOTA VEU

arribar fins a Barcelona travessant la muntanya. Potser per això a ningú se li va acudir de preguntar-se, ni tan sols a la guàrdia civil, què hi
feia el senyor Vicenç a Can Pagell, exactament al costat del que havia
estat la casa pairal, el dia que va morir. «Cabòries del vell de Can Dalmau!» –feia la gent. Doncs bé, per si a algú li interessés, si més no per
curiositat, jo li puc explicar quina en va ser l’última, de cabòria. Al
cap i a la fi, el senyor Vicenç era una de les personalitats diguem més
«pintoresques» de Serillosa i bé es mereix un raconet a la història de
la nostra vila...
***
Ara fa tres anys, quan el Consistori va decidir restaurar la torre d’en
Gasull –una de les poques que no havia estat enderrocada– per convertir-la en un museu d’art local, el vell Dalmau se’m va presentar,
ben mudat, a l’àrea de cultura de l’Ajuntament. Amb uns aires de solemnitat que en aquell moment em van semblar d’allò més ridícul, em
va anunciar el seu propòsit de fer una donació. Sabent de quin peu
calçava, vaig mirar de treure-me’l de sobre tan bé com vaig poder fins
que vaig aconseguir que marxés, tot tibat ell, però sense fer xivarri.
Tanmateix, l’endemà va tornar a venir, aquest cop carregat amb un sac
brut de terra i mig foradat que em va gelar la sang. Quina en portaria
de cap, verge santa! Sense donar-me temps de reaccionar, el va obrir
amb molta cerimònia, com si es tractés del tresor més preuat del món,
i em va posar sobre la taula una escultura preciosa. Era un cap de dona,
d’un estil classicitzant, noucentista, diria jo. I fet de marbre, d’un marbre blanc que enlluernava. «D’on ho heu tret això?».
Em va llançar una llambregada desafiant: «No, no l’he robat, si és
això el que et penses. Me la van donar fa més de cinquanta anys, durant
la guerra, a canvi d’un favor. És meva i ben meva. Me la vaig guanyar.
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La vull cedir al Museu perquè si me l’enduc a la tomba es faria malbé i
fora una llàstima, no et sembla?».
Devia llegir en el rubor que m’acoloria les galtes un deix de penediment perquè va continuar amb veu serena:
—És obra d’un tal Joan Domènec, un dels artistes de Barcelona
que feien cap a Serillosa abans de la guerra. Em sembla que era amic
d’en Viladomat, però no t’ho puc assegurar. La hi va comprar al principi dels anys vint l’amo d’una de les torres del carrer Sant Ignasi i en
esclatar la guerra me la va donar a mi a canvi d’un favor. D’en Domènec vaig sentir a dir que va morir en un bombardeig a Barcelona l’any
trenta-set. Maleïts feixistes...!. Bé, deixem-ho córrer, oi?
Vaig assentir, alleujada, i per una vegada, es va sobreposar a la rancúnia que duia dintre.
—Hi ha un detall que potser et pot interessar: no en sé gaire cosa
més d’aquest artista, però sí de la model en qui es va inspirar.
I de sobte un somriure ple de tendresa se li dibuixà als llavis:
—Era una noia que es deia Blanca que va viure uns anys a Serillosa
amb la seva família. Feia de pagesa, com jo, tot i que era molt instruïda.
Vam arribar a tenir una gran amistat, molta amistat, però va acabar
marxant perquè, és clar, aquesta vida no feia per a ella... Tenia altres
ambicions, saps? I sí, va arribar molt lluny i jo... Tant se val, ara. El que
compta és l’obra, que és molt valuosa. Aquí la tens, doncs, però vull
que em facis un paper conforme te l’he lliurada.
Així ho vaig fer, tot prometent-li que quan tinguéssim el Museu
enllestit posaríem sota l’escultura una placa on figurés que havia estat
una donació del senyor Vicenç Dalmau. I se’n va anar més content que
un gínjol.
Abans de registrar la peça vaig fer algunes comprovacions. Efectivament, el nom d’en Joan Domènec, nascut a Barcelona l’any 1900,
figurava en alguns catàlegs d’exposicions artístiques celebrades a la ciu-
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tat durant els anys vint i trenta: concretament, a les Galeries Laietanes,
a la Sala Parés i a l’Exposició de Primavera organitzada per la Junta
Municipal de Museus el juliol de 1937. Des de llavors se’n perd el rastre, de manera que la hipòtesi del bombardeig semblava versemblant,
com també el caire noucentista de la seva obra, atès que, segons constava en un dels catàlegs, s’havia format al taller del marbrista Bechini.
Aquesta dada me la va confirmar el mateix Josep Viladomat quan el
vaig anar a visitar a Andorra, on resideix des de fa molts anys. Es
veu que amb en Domènec s’havien conegut al Cafè París de Barcelona
a través de l’escultor Joan Rebull, un dels membres del grup artístic
Els Evolucionistes, fundat l’any 1917 per en Viladomat, Josep Granyer,
Apel·les Fenosa i el mateix Rebull, que també havia treballat al taller
de Bechini. Al senyor Viladomat li ballava pel cap que a començaments
dels anys vint en Domènec, juntament amb d’altres artistes, l’havia vingut a visitar més d’un cop a la seva torre de Serillosa, on hi havia muntat un taller; però malauradament no en recordava gaire cosa més. I de
l’escultura, res de res. Només va suggerir que l’artista i el comprador
podien haver-se conegut al Gran Casino, un lloc de trobada dels estiuejants on es celebraven balls, concerts i diverses activitats tant lúdiques
com culturals. «Era al carrer Sant Ignasi. Ara ja no en deuen quedar ni
les pedres, oi?» I va donar per acabada la conversa amb un somriure
amarat de nostàlgia.
Vam trigar força temps en obrir el museu. Primer de tot, calia restaurar l’edifici, una magnífica torre construïda a començaments de segle
i després transformada en un laboratori farmacèutic. Quan l’empresa
va plegar, l’Ajuntament va comprar l’edifici amb la intenció d’enderrocar-lo, però gràcies a una intensa campanya popular es va poder aturar
aquella barrabassada i endegar el projecte d’un museu d’art local. Serillosa havia estat un nucli artístic importantíssim des de finals del segle
XIX fins a la guerra civil. Una colla d’artistes s’hi aplegaven cada estiu:

27

Maria Carme Alerm

Buïgas, Viladomat, Ismael Smith, Marian Espinal o en Josep Togores,
que era fill del poble. Calia recuperar com fos aquell patrimoni... Mentre duraven les obres vam contactar amb familiars dels artistes i amb
altres persones que guardaven peces valuoses a casa seva. Vam estar de
sort, la veritat, perquè en poc temps vam reunir un munt de donacions.
La inauguració va ser tot un esdeveniment. Els qui havien participat a les mobilitzacions feien bots d’alegria. I en tenien motius, perquè
el resultat va ser esplèndid. «Ja era hora que les autoritats municipals
es cuidessin una mica de la nostra cultura!» –se sentia arreu del poble.
Que el senyor Vicenç no hi assistís no se’m va fer gens estrany. La
malaltia li arrencava les forces a grapats i ja no es movia de casa. Em
va saber greu, és clar, i em vaig fer el propòsit d’anar-lo a visitar així
que tingués un moment, malgrat que no les tenia totes de si em rebria
o no. Per això, quan al cap d’un parell de dies el vaig veure entrar, ranquejant, per la porta del jardí se’m va eixamplar el cor. Pas a pas, el vaig
acompanyar per totes les sales fins que vam arribar a la vitrina on està
exposada l’escultura. La il·luminació n’accentuava la bellesa i al vell de
Can Dalmau li van començar a tremolar les cames d’emoció. A correcuita, li vaig anar a buscar una cadira. Commogut, em va fer un gest
d’agraïment i després, com si no existís res més al món, es va estar allà
durant hores, en silenci, contemplant-la.
D’ençà d’aquell dia no va faltar mai. Cada tarda, a la mateixa hora,
sentia el so inconfusible del bastó i un panteix fatigós. Em saludava
amb una cortesia gairebé vuitcentista i tot seguit s’asseia davant la peça
fins l’hora de tancar. Ni l’entrada de visitants ni les befes que de tant
en tant deixaven anar en veure aquell vell petrificat com una estàtua
no l’alteraven el més mínim. «Es deu fer l’efecte que és una peça més
del museu» –mormolaven algunes veus mofetes quan passaven a tocar
de la vitrina. Però el senyor Vicenç no en feia gens de cabal. Ni un
parpelleig. Jo, la veritat, no sé si no els sentia o ho feia veure, però de
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vegades penso que els qui li llançaven aquests estirabots en el fons no
anaven gaire errats: era tanta la passió amb què es mirava l’escultura
que hom diria que s’hi volia fondre. Com si desitgés deixar-hi impresa,
per sempre, l’única part de la seva ànima que es resistia a morir.
Encara que jo procurava respectar el seu silenci, amb el temps tanta assiduïtat va crear una mena de vincle entre nosaltres. Primer només
em feia algun comentari breu sobre temes insubstancials; després, de
mica en mica, les converses es van anar allargant i allargant fins que
un bon dia, quan faltava poc per tancar i ja no quedava cap visitant,
es va decidir a explicar-me coses de la seva vida: la infantesa, el treball
a les terres de son pare, l’esclat de la guerra, les revoltes anarquistes,
les penúries del front, la presó... Jo l’escoltava embadalida i això, sens
dubte, l’afalagava.
—Jo no he estat mai home de partit. Soc més aviat d’esquerres, sí,
i de jove em feia amb alguns membres de la FAI, però no m’hi vaig
afiliar. A mi m’agrada anar a la meva. M’entens, oi? Els primers dies de
la guerra semblaven embogits. Quins caps de trons! Si no hagués estat
per mi molts d’aquests objectes s’haurien perdut. Mira, aquest quadre
mateix. És de Can Falcó: els vaig anar a avisar que amaguessin tot allò
que fes olor de ciri −els objectes religiosos, vull dir− abans no vinguessin les patrulles. Ara, el pitjor van ser les execucions al cementiri de la
vila. Jo vaig salvar els qui vaig poder: al senyor rector mateix, que va
ser dels pocs de la comarca que es va poder escapar. També vaig ajudar
altra gent, ja saps: terratinents, militants de les dretes, burgesos... Però,
mira, tot i així sovint me’n penedeixo, perquè deu n’hi do la llenya
que ens van fúmer després aquests fills de...! Però aquesta és una altra
història....
Per un moment vaig témer que tornaria a engegar la lletania de renecs contra els «de l’olla», però, igual que el dia que em va venir a veure
a l’Ajuntament, es va saber contenir. A desgrat de l’odi que cobejava
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dintre seu, era evident que volia evitar de totes passades que jo també
el tingués per un sonat.
No va ser fins al cap d’unes setmanes, justament el dia abans de
morir, quan va voler reprendre la història. De seguida vaig intuir que
era a punt d’escoltar el capítol més interessant de la seva vida i que
segurament tindria a veure amb l’escultura misteriosa, de manera que
vaig tancar el Museu una mica abans d’hora i em vaig asseure al seu
costat:
—Has sentit a parlar d’en Ricard Alemany? No, és clar, com que
ets tan jove! Doncs era un empresari barceloní que es va fer construir
una torre d’estiueig els primers anys de la República. La guerra el va
sorprendre aquí, a Serillosa, i en esclatar la revolta dels anarquistes va
témer per la seva vida. Com que ens coneixíem de feia anys, el vaig
ajudar a fugir del poble. Les comunicacions per carretera estaven controlades per les patrulles, així que el vaig guiar fins a Barcelona per la
muntanya. Jo conec tots els camins pam a pam! Quan ens vam acomiadar em va oferir diners, però els vaig rebutjar. «No, a casa som pobres,
que tenim poca terra, però podem anar fent. Si no li sap greu, el que
jo voldria és una altra cosa... Una cosa que té vostè a la torre i que em
va ensenyar una vegada. Se’n recorda? Pensi que si no me l’enduc és
possible que aquells tronats l’acabin fent a miques». En Ricard s’hi va
avenir a contracor, això es veia de lluny, però ho va dissimular amb un
somriure glaçat mentre s’endinsava, disfressat de proletari, pels carrers
de Barcelona. Com pots suposar, el que li vaig demanar és la peça que
tens al davant. Ara ja saps com la vaig aconseguir.
Em vaig sentir un xic decebuda. El que m’acabava de referir era
una versió ampliada del que em va explicar el dia que es va presentar a
l’Ajuntament. En aquell moment jo ja sabia qui era en Ricard Alemany.
Després de regirar arxius i d’esbrinar quins eren els antics amos de totes les torres del carrer Sant Ignasi, vaig descobrir la identitat d’aquell
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industrial barceloní que havia fugit de Serillosa el juliol del 36. Naturalment, feia molts anys que era mort i la família es va vendre la casa de
seguida. De l’escultura no en sabien res i, de fet, els va sobtar molt que
els en parlés perquè l’avi Ricard només tenia el cap als negocis. El món
de l’art no li interessava ni poc ni gens. Això, segur.
He de reconèixer, doncs, que el que a mi de debò m’intrigava és
el misteri que s’amagava sota l’escultura d’en Domènec: per què la
família Alemany no en tenia cap notícia, què va moure en Ricard a fer
l’encàrrec i quin interès podia despertar en un pagès gairebé analfabet
com en Dalmau una peça artística esculpida per un dels «senyors» de
Barcelona quan la gent del poble pràcticament no s’hi feia. Eren mons
diferents. Sens dubte, la clau havia d’estar necessàriament en la model,
en aquella Blanca misteriosa... Em va llegir el pensament:
—Quan aprofitant els meus contactes entre els anarquistes m’ho
vaig fer venir bé per entrar a la casa, el Comitè ja l’havia confiscada i
totes les peces religioses cremaven al jardí. Per sort, l’escultura estava
intacta i al mateix lloc on jo l’havia vista el dia que en Ricard me la va
ensenyar... Però anem a pams: aquell mateix vespre em vaig empescar
una butllofa que ara no ve al cas i vaig aconseguir endur-me-la a casa.
Allà es va estar, ben amagada a les golfes, sense que els pares ho sabessin, fins acabada la guerra. Com et vaig dir, després de la derrota vaig
passar uns mesos en un camp de concentració, a Belchite. Vaig estar de
sort que la família em pogués localitzar, i com que no tenia delictes de
sang ni em vaig posar mai en política em van deixar anar al cap d’uns
mesos. Eren temps molt difícils, ja ho hauràs sentit a dir una pila de
vegades; als pagesos se’ns requisava bona part de la collita i si havies
lluitat amb els rojos et miraven malament; però, dintre del que cap, a
casa vivíem tranquils.
Tot es va capgirar quan un bon dia es planta un cotxàs davant de
casa i en surt un burgesot preguntant per mi. El cor em va fer un salt.
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I és que només veure’m, en Ricard va anar directe al gra: m’exigia que
li tornés l’escultura a canvi d’uns quants diners. «Ja veus que et vinc
a buscar el que és meu i tu encara en faràs negoci. Què més pots demanar en els temps que corren?» −va afegir tot donant-me un copet
a l’esquena. Se’m va encendre la sang. Havíem fet un tracte, jo el vaig
complir i ell també; ja no hi havia res més a parlar. «Escolta, mitja merda, a veure si ho entens bé –em va respondre amb fatxenderia–. Els
pactes amb el rojos, com els casaments civils o els divorcis, són paper
mullat. I en aquest cas de papers no en tens cap, oi que no? Doncs jo
sí. L’escultura és meva i la vull. Ara!».
No vaig trigar ni un segon a entendre que mirar d’enganyar-lo no
em serviria de res. Si hagués estat més astut li hauria pogut dir d’entrada que se l’havia quedada el Comitè i que no sabia què se n’havia fet;
però ja era massa tard. Havia posat els peus a la galleda. I fins al fons.
L’únic que se’m va acudir, amb l’única esperança de trasbalsar-lo una
mica, va ser disparar-li aquesta pregunta, que em va semblar d’allò més
punyetera: «I perquè la vol un senyoret amic dels feixistes la cara d’una
anarquista, a casa seva?».
En aquell moment, el senyor Vicenç va interrompre la història per
reprendre l’alè i, de passada, per fruir del meu estupor:
«Sí, sí, i de les importants, per més que quan va venir al poble ningú
no ho hagués dit. La Blanca i la seva família (els pares, els avis materns
i una tieta) van llogar unes dependències de la masia de Can Pagell per
dedicar-se a la cria de bestiar: gallines, porcs i, sobretot, conills (tants,
que a son pare li’n deien «l’home dels conills»). En aquella època, l’any
divuit, la Blanca encara no tenia catorze anys, però treballava com un
home. El mas era a tocar de les nostres terres i jo la veia gairebé cada
dia, quan baixava a la vila a vendre ous o a comprar a Can Ballaura. Era
una noia alta, morena, amb els cabells enrinxolats i els ulls penetrants.
I forta, molt forta. Ah, i valenta, que ella sola es defensava com una
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lleona. Guaita el que t’explicaré: pel camí cap al poble hi solien passar
un munt de traginers. De vegades li tiraven alguna floreta i ja està, però
sovint havia de sentir-se tota classe de grolleries (ja m’entens, eh?). Ara
bé, ella no es quedava curta, no, que els fumia cada miquel que els feia
marxar amb la cua entre les cames! Un dia, però, la cosa va anar a més:
mentre cavava les vinyes, vaig veure com un home ben cepat baixava
del carro i se li acostava. Aleshores la Blanca va començar a cridar i a
tirar-li coces desesperadament. Sense pensar-m’hi gens, amb l’aixada
enlaire, m’hi vaig plantar d’un salt i el traginer va fugir escorregut. Més
estufat que un indiot per haver actuat com un cavaller de rondalla, li
vaig oferir la mà a la donzella, però ella la va refusar tot clavant-me
aquest moc: «No calia que et fessis l’heroi, que jo sola ja em sé defensar
prou». Enrabiat, me’n vaig tornar a la feina decidit a no mirar-li mai
més la cara. Però l’endemà mateix, per sorpresa meva, em va venir a
demanar perdó: la noblesa del meu gest –parlava així, com un llibre–
no mereixia una resposta tan «desdenyosa» i ara li sabia greu. Si havia
estat tan malcarada és perquè ella creia que les dones han de ser persones autosuficients i no dependre de la protecció dels homes, tot i que
reconeixia que aquelles no eren maneres d’expressar-ho: m’ho havia
d’haver raonat com calia. I es va passar més de deu minuts seguits
xerrant sense parar, com si estigués fent un discurs. Llavors em vaig
adonar que era una noia molt especial. I que sabia de lletra.
Des d’aquell dia, cada vegada que ens vèiem enraonàvem una estona. No massa, perquè anava molt atrafegada i es veu que als vespres no
parava de llegir i d’escriure novel·les. Eren molt intel·lectuals aquella
família! El pare publicava coses als diaris i crec que la mare feia de
traductora.
La Blanca no era noia de balls ni de festes. El que debò li agradava
era sortir a passejar pels boscos cada diumenge, i jo aviat em vaig oferir
a acompanyar-la. Li ensenyava els indrets més bonics, els noms dels
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arbres, de les flors. I les coves. Recordo que un dia la vaig dur a la cova
del tresor, on diu la llegenda que hi havia un tresor enterrat des dels
temps dels moros, tot i que ningú no havia estat capaç de trobar-lo.
Precisament és en aquella cova on... Bé, ja hi tornarem després a la
cova, no perdem el fil... En una de les excursions que vam fer plegats
vam veure un munt de gent que baixava de Barcelona mirant de trobar
alguna cosa per menjar: bolets, herbes, cargols... El que fos. A la Blanca
els ulls se li van encendre d’ira i de rancúnia. Eren obrers de Barcelona
que els amos havien deixat sense feina –locaut, em sembla que es diu
així– només perquè lluitaven pels seus drets. Malparits!
Va ser aleshores, en fer-me cinc cèntims dels conflictes que hi
havia a ciutat, quan em va confessar que la seva família era anarquista,
que calia lluitar contra els abusos dels patrons i construir un món just,
sense pobres ni rics, on es respectés la dignitat de les persones i la seva
llibertat. Encara que sempre he pensat que els anarquistes són uns somiatruites, les paraules de la Blanca m’arribaven al cor. I és que parlava
tan bé! Se li notava que tot allò li sortia de dins...
Vam seguir veient-nos durant un parell d’anys, que van ser els més
feliços de la meva vida. Com deus haver endevinat, me’n vaig enamorar com un boig, encara que mai no vaig gosar de declarar-me perquè
sabia que tard o d’hora aquella xicota tan eixerida marxaria de pagès
perquè tenia altres objectius molt més alts a la vida, però mentrestant...
Com que no s’acabava d’entendre amb els amos de Can Pagell, la
família va decidir traslladar-se a una casa del centre del poble, i a l’estiu
van llogar unes habitacions a un matrimoni de Barcelona. L’home es
dedicava al teatre i s’avenia molt amb el pare de la Blanca, que n’era
molt aficionat. Els caps de setmana pujava el fill, que en aquells temps
ja estava posat al món dels negocis.
De vegades el veia passejar amb la Blanca tot xerrant i rient, i de
seguida em vaig adonar que a ella li feien pampallugues els ulls quan se’l
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mirava. Devia tenir uns trenta-cinc anys i era un home alt, ben plantat i
molt falaguer. Potser va ser això el que devia atraure la Blanca. I és que
encara que siguin anarquistes, les dones són dones, vet-ho aquí!
Una tarda no vaig poder més i els vaig seguir pel bosc. Es van asseure prop de la riera i després d’una bona estona vaig veure com es
feien un petó. La cosa no va anar a més, però a mi se m’emportaven els
dimonis, de manera que vaig fingir una trobada casual. Jo ja sabia que
la Blanca no seria mai per a mi, però encara menys per a un senyoret
bufat com aquell! Ella em va saludar tota enrojolada i en Ricard em va
mirar amb una cortesia falsa on s’hi endevinava el menyspreu. Me’n
vaig anar traient foc pels queixals! Encegat de gelosia, l’endemà la vaig
anar a veure a casa seva per tenir-hi unes paraules. Com et pots imaginar, em va engegar a dida: ella era una dona independent, no havia de
donar explicacions a ningú... I em va deixar amb la paraula a la boca.
Sort que, passat l’estiu, la família Alemany va marxar cap a Barcelona i
durant uns anys no vaig saber res més del maleït Ricard. Des de llavors,
però, gairebé no ens vèiem, amb la Blanca. Va començar a escriure articles i a anar i venir de Barcelona. S’estava obrint camí com a activista,
llaurant el seu destí; no com jo, que només sabia llaurar la terra!
L’any vint-i-tres es va afiliar a la CNT. La notícia va córrer com la
pólvora. I és que la gent no se’n sabia avenir que una dona pagesa fes
de sindicalista! Va ser aquell mateix any quan es va traslladar a Barcelona amb la seva família. Ja no la vaig veure mai més. I el pitjor és que
ni tan sols es va venir a acomiadar.
Van passar uns quants anys més. Tothom m’aconsellava que em
busqués una bona noia i que m’hi casés, però cap no em feia el pes.
Encara duia la Blanca al cap, vet-ho aquí. Per això se’m va posar com
una coça al ventre que en Ricard, en tornar a Serillosa per estiuejar a
la torre que s’acabava de construir, s’afanyés tant a comunicar-me que
la Blanca ja era casada: «No ben bé, és clar, que els anarquistes, ja saps,
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practiquen l’amor lliure!». I tot seguit em va fer entrar a casa seva, tot
cofoi, per ensenyar-me una cosa: «Ja veuràs com t’agradarà, especialment perquè segur que en reconeixeràs la model».
L’escultura era a la biblioteca, damunt d’un escriptori: «La hi vaig
encarregar a un escultor de Barcelona, en Joan Domènec, l’estiu que
ens vam conèixer. Era un regal per a la Blanca, però el va rebutjar. Un
present massa valuós, segons ella. Es veu que aquest tipus d’art no servia per a la seva causa. Mira que en són de brètols aquests anarquistes!».
Vaig maleir una i mil vegades la meva sort de pagès pobre i insignificant. És cert que quan van començar a sortir fotografies de la Blanca
als diaris les vaig anar retallant i m’hi passava moltes estones mirantme-les. Però cap no em va fascinar tant com aquella peça. Era com si
l’artista hagués captat l’ànima de la Blanca, aquella barreja de força i de
tendresa que em va robar el cor... Ara ja saps perquè la desitjava tant,
l’escultura.
El senyor Vicenç va fer una altra pausa. Se’l menjava l’ofec. Li vaig
proposar que ho deixéssim per a un altre dia, que li calia reposar.
—No, no, ja tindré temps de reposar quan sigui al clot, que no em
falta gaire per anar-hi... A més, de la meva història, desgraciadament
per a mi, en queda ben poc... Suposo, però, que també voldries saber
l’altra versió: descobrir per què en Ricard tenia tanta dèria en recuperar
l’escultura. Doncs t’he de dir que, per més voltes que li he donat, no ho
he acabat d’entendre mai, noia. No el vaig arribar a tractar massa, però
el que sí que et puc assegurar és que quan corria per aquí, per Serillosa,
no se’l veia mai amb la colla dels artistes. No eren de la seva corda, vetho aquí. Després de molts anys de fer el tarambana, es va casar amb la
filla d’un industrial, una dona plena de fums i tan lletja que espantava,
i des de llavors es feia molt amb la família Rovira: cul i merda, vaja. Es
veu que es van associar per muntar una altra fàbrica de fibrociment per
aquests mons de déu. Fills de...!
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Ves a saber, doncs, què en volia fer de l’escultura. Amb els capitals
que tenia podria haver comprat el museu sencer! Però, el que et deia, el
cas és que, en marxar em va amenaçar amb què la cosa no acabaria aquí
i que em cauria a sobre una de bona. Sense tornar-li contesta, el vaig
acompanyar fins al cotxe amb tota l’enteresa de què vaig ser capaç i em
vaig quedar a la porta de casa una estona, fins assegurar-me que no havia
girat cua. Llavors vaig pujar a les golfes, vaig posar l’escultura dins d’un
sac i corrents la vaig anar a enterrar a la cova. Sí, sí, a la cova del tresor.
Uns dies més tard ens van entrar un esbirros a casa i la van regirar
de dalt a baix. Encara sento els esgarips de la mare! Van marxar amb
les mans buides, és clar, però al cap d’una setmana la policia em va
venir a buscar. El meu delicte: desafecte al règim per col·laboració
amb els anarquistes. Era una falòrnia que no s’aguantava per enlloc,
però que no en trobessin proves no volia dir que no se les inventessin,
així que em vaig estar força temps amb l’ai al cor, convençut que em
portarien al Camp de la Bota d’un moment a un altre. A Can Molí, a
casa de la meva cunyada, van posar el crit al cel. Esgarrifats només de
pensar que hi hagués un afusellat a la família que n’embrutés el nom,
van moure fils per trobar-me avaladors entre la gent de l’olla, i a l’últim
se’m va commutar la pena de mort per dotze anys i un dia de presó.
Això, que quedi clar, no ho van fer per mi, no, sinó per evitar la seva
«deshonra». Colla d’escurçons!.
***
Des de la finestra de la sala s’albirava la carretera que conduïa a Can
Pagell. El senyor Vicenç hi va fixar la vista uns instants i després es va
aixecar, panteixant, disposat a marxar. Ja era a la porta quan, de sobte,
es va tombar mirant-me de fit a fit, com si esperés de mi una pregunta
que jo no li havia gosat de formular:
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—Encara no has endevinat qui era la Blanca, oi? Blanca Montsan.
Potser aquest nom no et diu res perquè és un pseudònim que va utilitzar en els seus primers articles, que els va escriure aquí, a Serillosa.
Des que m’ho va comentar jo sempre l’he anomenada així. És un nom
tan maco!
Doncs la Blanca Montsan, aquella noia tan meravellosa que criava
conills a Can Pagell, és... la Frederica Montseny. La primera ministra
d’Europa! Em penso que encara és viva.
I va fer un darrer cop d’ull al seu tresor per acomiadar-se’n per
sempre més*.

* Aquesta història està inspirada lliurement en l’estada de Frederica Montseny a Cerdanyola del Vallès entre 1914 i 1923. A Mis primeros cuarenta años (Barcelona, PlazaJanés,1987), la cèlebre anarquista parla d’un jove pagès, Jaume Mas, amb el qual va
mantenir una bona amistat, i del seu amor per Conrado Guilemany, fill de l’aleshores
empresari del teatre Apolo de Barcelona. D’altra banda, per bé que la història de
l’escultura és fictícia, les mobilitzacions populars per a la creació del Museu d’Art de
Cerdanyola (MAC) són ben reals. No pas la cronologia, atès que no es va inaugurar
fins al setembre del 2009.
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quest cop li va penjar el telèfon. N’estava ben farta d’aquest homenot i de la maleïda biografia de son avi, per molt anomenat
que fos. Quan dos anys enrere es va presentar al poble amb una gravadora i un munt de preguntes d’allò més carregoses ja li va explicar tot el
que en sabia. Prou que la va atabalar! I ara, després d’haver-li enviat un
exemplar del llibre, del qual ella amb prou feines n’havia llegit la dedicatòria i la llista d’agraïments, li venia amb no sé quins romanços d’una
carpeta blava plena de dibuixos que havien trobat a França. De carpetes blaves n’hi deu haver un munt d’escampades per aquests mons de
déu! I doncs? Ja se la podia ben confitar... I fent veure que trucaven a
la porta el va deixar amb la paraula a la boca.
—Qui era? —li demanà la jove quan la Cisa baixà a la cuina per
triar les mongetes per al dinar.
—Un que volia fer una reserva per al pont. Li he dit que ja ho
teníem ple.
—I ja li ha agafat el número de telèfon? De vegades hi ha anullacions, prou que ho sap vostè.
—No ha calgut, ja en tenim la fitxa. És en Ricard Muret.
—El net del pintor? Vaja, bé podria haver trucat abans! Quina llàstima! Fa temps que no fa cap per aquí i aquesta mena de gent ens convé, que ens serveix de propaganda. I si li truca per oferir-li lloc per a
un altre dia? Per Nadal encara tenim places... Sí, ja sé que no li fa gaire
gràcia, aquest xicot. I no entenc per què, que és molt eixerit i en el
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