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LES RELÍQUIES:
ELOGI DE LA SECLA DE
VERÒNICA PÉREZ ROLDAN

Si es mira bé, si es mira en bé…, en l’Art, el que hi ha en el fons i el
que hi ha en la visualitat, és que, en l’obra d’Art completa, no es tracta
d’aconseguir la perfecció de la Matèria, sinó la perfecció de l’ànima…
BLAI BONET
La motivació i el film

Tot viatge heroic se sol iniciar a partir d’una anècdota aparentment banal. En aquest cas, a partir del descobriment d’un receptari, entre altres estris antics com relíquies, objectes que tenen la
mateixa funció que el pivot més conegut de la història de la literatura universal, la magdalena de Proust, que és engegar el mecanisme narratiu de la història. I així és com comença el viatge, amb
aquest clic iniciàtic. Perquè una novel·la hauria de ser un engranatge perfecte, una arquitectura excel·lentment travada i una passió eufòrica a favor de l’art de contar històries i l’atreviment de
mostrar emocions èpiques. La secla de Verònica Pérez Roldan no
només conté tots aquests fets fonamentals, i així compon una suculent cuinada que genera el desig d’assaborir-la, sinó que també
ens convida a formar part d’un gran banquet en què la fonda història humana que s’explica en aquestes pàgines ens permet gaudir
del privilegi d’una novel·la construïda amb perícia i fidelitat a la
memòria dels orígens.
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Però no, no es tracta, tan sols, d’una nova mostra de literatura
memorial. La secla és, afortunadament, molt més que això. Perquè
només el record no és suficient per a una obra literària. Perquè
sigui poderosa, contundent, hipnotitzadora hi ha d’haver més treball i més xup-xup. Calen, per tant, trets característics que facin
que una obra amb bones intencions guanyi una identitat pròpia,
com és aquest cas feliç. Aquí és on les capacitats fabuladora i creadora s’esforcen a mort en el combat de boxa de l’escriptura. Escriure o morir, que va deixar dit el magnífic Eduard Márquez. I
Verònica Pérez Roldan decideix escriure, lluitar aferrissadament,
i surt plenament victoriosa gràcies a la seva capacitat tècnica i a la
seva voluntat d’estil. Escriure o morir. I més encara: viure i escriure. Escriure i viure.
Com que sap que un text és un enfilall de ramificacions i de
possibilitats textuals, l’autora malda per oferir una sèrie de materials que, units amb una interna coherència orgànica, operen el
miracle de la novel·la, per la seva versemblança però també per
la intel·ligent varietat de registres. És aquí quan diferents textos
ben enfilats ens van mostrant les diferents cares, i etapes, dels
conflictes aquí inscrits, hecatombes privades, però també socials,
que amaren els personatges protagonistes d’aquesta devastadora
aventura efectivament heroica que connecta la misèria del passat
amb la mediocritat i la manca d’il·lusions del present. I és imprescindible dir que els diferents textos que amb solidesa ens va cosint
Verònica Pérez Roldan són “elèctrics”: per la seva energia, per la
seva fortalesa intrínseca, pel seu formidable dinamisme, motiu pel
qual no podem deixar de llegir. Sentim la calada fonda de voler
saber què ve a continuació amb un “I ara què?” als llavis i als plecs
del cervell i del cor.
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Els desastres devastadors de la Guerra Civil, les miserables
desventures de dones maltractades per les persones que més les
haurien d’estimar, la bondat i la generositat dels éssers humans en
moments de tragèdia metafísica, la imperiosa necessitat d’escriure
dintre del baleig de la sang, la furibúndia del desig, les violències
familiars, l’acte de cuinar com a monument sagrat… Totes aquestes són idees supremes que, d’una manera o l’altra, sempre eficaçment, s’invoquen dins el debat obert i encès que és La secla,
perquè una novel·la, a més de ser aquesta maquinària atroçment
genial, ha de ser un espai de debat, d’intercanvi, de monumental
esqueix contranatura. Per aquest motiu, i per com està construïda,
La secla fa pensar en les novel·les valentes, trencadores, arriscades,
dels anys setanta, quan les veus d’aquella època guerrejaven per
perpetrar textos feridors però també amfiteatres sísmics dintre de
pàgines que feien tremolar i obligaven a pensar a partir del bellíssim impacte estètic. Re-cor-do, que vol dir portar al cor, que vol
dir tornar al cor, 39° a l’ombra d’Antònia Vicens, L’adolescent de sal
de Biel Mesquida, Laberint sense (quasi plagi) de Joaquim Soler, El
temps de les cireres de Montserrat Roig… Amb el cor obert dic que
La secla de Verònica Pérez Roldan fa justícia al passat literari en
què s’inscriu noblement i es desplega cap al futur amb entusiasme
i qualitat.
Però… Com he arribat a caure jo en aquesta sèquia? No, no
vaig acabar-hi per culpa d’anar esmaperdut com Felip V, sinó
exaltat per la força de la vida. Perquè tinc la millor feina del món.
Soc professor de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.
Això significa que soc el Virgili que aconsegueix guiar les ànimes
cap al triomf dels seus propis somnis. En aquest paradís docent,
obrador de furors, va ser on vaig tenir la sort de coincidir amb
Verònica Pérez Roldan, alumna que dia a dia, setmana a setmana,
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quinzena a quinzena pugnava tenaçment per sublimar el seu imaginari i convertir-lo en una obra que arribés al món. Ara el miracle
d’aquesta arribada, d’aquest naixement, s’ha esdevingut i entre les
mans disposes de l’alegre resultat definitiu, l’etapa final del viatge
heroic, un volum que captivarà, emocionarà i distingirà la seva
autora.
La secla és una novel·la deliciosa, una Obra d’Art Completa,
que evidencia la perfecció de la Matèria literària i la perfecció de
l’Ànima de Verònica Pérez Roldan, autora que amb aquesta escriptura es bateja en el genial frenesí de la literatura. Així de complicat. Així de simple. El viatge heroic no acaba aquí, ans al
contrari. Perquè la festa tot just ha acabat de començar, i per això
ara comença un nou viatge heroic, un nou viatge que depèn de
tu, que llegeixes aquestes lletres i que has llegit, o llegiràs, aquestes
pàgines. Quina sort que sigui així. Gràcies, enhorabona i endavant!
Jaume C. Pons Alorda
Vilafranca del Penedès
28 de gener del 2020
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El 27 de juliol de 1710,
el rei Felip V, derrotat al Sas d’Almenar,
esmaperdut i a punt de ser capturat,
caigué en aquesta sèquia amb cavall i tot,
d’on sortí en braços dels seus soldats.
F. Martí (Sèquia de Pinyana)

CAPÍTOL I: Gachas de leche y canela

-C

om feia l’àvia el gaspatxo, oi mare?
—Sí, no sé com ho aconseguia però, gairebé sense mirar,
hi anava dipositant tots els ingredients, així, sense mesurar-los.
Sempre li quedava igual de bé...
—Sempre?
—Jo era testimoni de com, de vegades, hi ficava més alls o hi
abocava més vinagre, però no, fes el que fes, el resultat esdevenia
sempre idèntic, amb aquell color taronja rovellat, aquella textura
ni líquida, ni espessa, aquella olor de fresc... mmm, filla... estic
salivant...
—On guardava les receptes, mare?
—Fa molts anys, abans que naixessis tu, l’havia vist traginant
un quadern amb les tapes toves.
—Una llibreta d’espiral?—va preguntar-li la Dolça.
—Sí, però d’una mida més petita que la d’un full. Vaig arribar
a pensar que escrivia un diari.
—Ah sí? No m’ho havies explicat mai això, mare!
—Quin romanticisme el meu, oi? Però no escrivia cap diari.
Vaig descobrir que no eren més que llistes d’elements, no receptes ben bé, simplement enumeracions... sense quantificar. Almenys això em va dir la mare...
—Saps on para?
—No filla... ja fa molt que no sé on és aquesta relíquia seva...
He estat remenant tots els calaixos de la casa sense èxit, es devia
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perdre en el darrer trasllat o la teva àvia el devia llençar a les escombraries en un dels seus desficis de neteja a fons.
La Dolça respirava profundament per notar l’olor que desprenien els objectes que anava trobant. Encara ara, un mes després
de la seva mort, l’aroma suau, barreja del perfum de coco que
gastava i de la seva suor coneguda, confortable, impregnava la
casa com si algú hagués agafat un vaporitzador i l’hagués polvoritzat per cada racó. L’àvia morta i l’avi, aquell home... encara
viu...
Se centrà en l’armari de l’àvia. Aquell dia li tocava revisar la
roba per seleccionar quines peces volien conservar i de quines
altres podien desfer-se’n. La seva mare s’encarregava d’estriar a la
cuina. La Dolça es mirava el moble mentre pensava en tots els
trastos vells que anirien a parar a la deixalleria. Això li provocava
un sentiment de pena que sabia que havia d’evitar com fos. Era
un armari d’aquells d’abans, de fusta massissa i diferents lleixes
pensades per mostrar l’aixovar. Va agafar la muda d’anar a l’hospital, amb les sabatilles estampades a joc. La seva àvia i ella calçaven el mateix número. Les faixes per sostenir la panxa caiguda
per culpa dels anys i dels embarassos. Un munt de tovalloles. Tovalloles brodades per estrenar. Tovalloles per fer bonic, tovalloles
per-si-no-fos-cas-que.
Ella les utilitzaria, i tant que ho faria. Llençols, molts llençols:
de cotó blanc i de colors, fins i tot de franel·la, per combatre l’hivern. La Dolça es trobà, de sobte, amb aquell llençol de sota fet
de llana. L’àvia el feia servir quan arribava la gelor. Una gelor que
a Barcelona no s’estilava gaire, però... allà era aquella peça, fent
guàrdia, per a quan fos necessari, encara que només s’utilitzés una
vegada per lustre. Allà s’esperava, ben plegada i perfumada per la
pastilla de sabó amb forma de rosa. La Dolça només comptava
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amb un joc de llençols. Un mal dia se li va espatllar l’assecadora,
al ple de l’hivern, i va haver de córrer a casa la mare a fer servir la
seva.
Li vingueren mil records, de nits en què dormia abraçada a
l’àvia, de quan els pares sortien a sopar i la deixaven amb ella. Dels
dies aquells en què ells havien de treballar i llavors la portaven a
casa de l’àvia perquè a l’escola no tocava fer classe. O la nit de cap
d’any, quan es reunia tota la família, quan tots cantaven nadales
amb les ampolles d’anís torturades per culleres maldestres i simbombes que no duraven ni mitja hora per haver de passar de mà
en mà. L’àvia preparava dos matalassos als peus del seu llit, ben
escalfats amb les bosses d’aigua calenta, amb prou mantes com per
immobilitzar qualsevol marrec, i col·locava tots els nets per allà a
l’habitació, i els pares i els tiets se n’anaven de revetlla i la dolça àvia
es quedava exercint el seu lideratge adorable i permissiu.
A la part de dalt de l’armari trobà una bossa d’aigua calenta
folrada amb un pedaç de roba a quadres que, probablement, havia
estat reciclat d’unes estovalles. Tremolà i respirà amb certa dificultat. Pensà en l’inhalador, aquell consol que tant l’ajudava a superar les crisis amb el sol fet de la seva presència. Es va acostar
cap al rebedor, a la cerca de la bossa de mà, i va notar que l’esprai
era on sempre, dins la butxaca interior. Tot controlat. No necessitava fer-lo servir, però sabia que hi era, perquè, quan no hi és...
mare meva, quan no hi és... pensà.
—Dolça, mira el que he trobat! —exclamà la seva mare des
de l’altra banda del passadís.
—Mare, soc aquí, enfeinada estriant llençols. La majoria són
nous. Tu en necessites?
—La veritat és que no. Com són? —li va preguntar cridant
perquè se la sentís des de l’altra punta de la casa.
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—Blancs... de color rosa, blaus... com vols que siguin? El tarannà és clàssic. Mira mare... jo els guardo, que em fan pena així
tan nous i ben planxats, amb les inicials de l’àvia: GL
Guadalupe (Lupe) Lucena
—Mira que tenia un nom ben maco, com senyorial. Ja m’agradaria tenir a mi un nom així per signar els meus textos —va reflexionar la Dolça en un to de veu quasi imperceptible.
—Vols venir a veure el que he trobat? —insistí la mare.
—Estic venint, mare...
—Vaaa! Que t’agradarà això!
—A veure... què és? —preguntà amb sorpresa la Dolça en
veure un objecte que no acabava d’identificar.
—La màquina de fer gelats! I aquesta paella tan grossa és la
cassola amb què la teva àvia preparava les migas.
—Oh mare! Mataria per un gelat de vainilla d’aquells que feia
l’àvia! No recordava que els preparés amb aquesta mena de robot...
—Al principi els feia amb això però es va cansar d’haver-ho
de netejar cada vegada.
—He dit que em moro per un gelat, però ara estic pensant en
un bon plat de migas amb cansalada ibèrica i xoriço, mmm ara soc
jo qui està salivant. Ho intentem primer amb el robot?
—No tinc ni idea de com funciona, Dolça, i dubto que hi trobem les instruccions.
—Provaré a internet. La guardem, per a nosaltres o per portar-la a una botiga de segona mà, segur que algú li'n traurà profit.
I això altre? —Preguntà a sa mare mentre assenyalava la paella
gran i fonda per preparar les migas.
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—Ja en tinc una de molt semblant que em va regalar la teva
àvia quan em vaig casar amb el teu pare. És un trasto tan gran...
no tant com aquest, però amb una altra no sabria què fer-ne, així
que aquesta... bé, si tu...
—D’acord, mare, ja em quedo jo amb la màquina i la paella.
Tot i que no sé si cabrà tant de parament al meu pis. Ja pensaré
què fer-ne.
—També he trobat això.
—Ostres... mare...
—Bé, de fet el vaig trobar ahir a la butxaca de la bata que duia
el dia que li va donar l’embòlia. La volia rentar i... Sempre el portava a sobre, te’n recordes?
—Sí, és clar... —va respondre ella amb veu trencada.
—He pensat que potser t’agradaria guardar-lo.
La seva mare li oferí amb els ulls humits el mocador blanc,
desgastat, que sempre havia estat sota custòdia. Era un fragment
de roba com per fer un punt de creu fi. Els petits quadres del
teixit se li mostraren amb relleu... sempre havien estat allà però,
fins llavors, no havia caigut en els detalls. Tampoc havia llegit les
inicials brodades. Per què sempre havia donat per fet que eren les
de l’àvia quan en realitat no pertanyien a ningú que conegués?
Les lletres JMC, cosides amb fil de seda, s’adherien a la roba
fina de cotó emblanquinat d’una forma que desafiava el pas del
temps. Cridaven. Li picaven l’ullet per dir-li que no, que no ho
sabia tot de l’àvia, que mai se sap tot de ningú. Que, de vegades,
no se sap res.
—Gràcies, mare. Segur que no prefereixes guardar-lo tu?
—No, no. Ja saps que no m’agrada conservar coses poc pràctiques —les llàgrimes contingudes parlaven en un altre sentit,
però la neta volia el mocador, així, intacte i, tot i que li sortia de
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dins oferir-lo a la mare perquè s’eixugués la tristor, es limità a
agafar-lo, fotografiar-lo amb la mirada incrèdula plena de perquès
sobre inicials sense significat i guardar-se’l a la butxaca, copiant el
gest que tantes vegades havia vist fer a l’àvia.
—Ai quants secrets han mort amb tu! —exclamà.
I es va palpar la butxaca una altra vegada i, amb el gest repetit,
li vingué a la ment el record que totes les peces de roba de la seva
àvia comptaven amb butxaques i que, en més d’una ocasió, li havia fet canviar algun regal pel fet que aquesta condició no s’acomplís:
—Nena! Com vols que em posi aquesta faldilla? —I si no en
tenien de butxaques, ella les cosia a sobre, a manera de pegat. I la
Dolça somrigué en sentir que la seva àvia continuava parlant-li
des del seu inevitable silenci.
Els llençols i les tovalloles van quedar emmagatzemats en caixes, etiquetats i identificats amb el gomet groc que volia dir que
tot allò viatjaria fins a casa de la Dolça, al Raval. Ara tocava obrir
el cos central de l’armari que estava farcit amb els vestits de l’àvia.
Advertí com les pastilles de sabó aromàtiques, que semblaven ossos, poroses... fossilitzades..., encara desprenien olor floral.
Aleshores, de forma espontània i sense saber ben bé el perquè,
li vingué al cap la lletra d’una cançó que la seva àvia cantava en
un castellà meridional, privat d’esses, aspirat pel vent:
«Jardinera, tú que riegas en el jardín del amor,
de las plantas que regaste, dime cuál es la mejor,
dime cuál, es la mejor.
La mejor es una rosa que se viste de color,
del color que se le antoja,
y verdes que son sus hojas,
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y verdes que son sus hojas.
Tres hojitas tiene verdes
y las demás encarnadas,
por eso vengo a decirte
¡Ay! mi Dolça de mi alma.
¡Ay! mi Dolça de mi alma.»
Quan acabava de cantar continuava parlant com si res, amb el
seu accent mig de terres de ponent, mig castellanitzat, tan autèntic. Amb aquesta cançó l’àvia sempre s’emocionava. La Dolça intuïa que la transportava a un altre univers o, si més no, a una altra
època. Tant de bo sabés què pensava en aquells viatges que feia.
Ja li podies parlar, ja, que era impossible que t’escoltés. Com més
gran es va anar fent, més viatjava i menys cantava.
Va pujar a l’escala per arribar al prestatge superior de l’armari
on hi havia alguns vestits plegats, una bossa d’aigua calenta i algunes bates. En agafar la bossa descobrí un mocador de seda que
cobria un objecte que semblava un llibre. En destapar-ho...
—Mare vine, que em sembla que he trobat un tresor!
—Has trobat la col·lecció de pots de perfum? Porto tot el
matí pensant-hi—. Li va preguntar la mare, que havia acudit corrents cap a l’habitació.
—Sí, això també ho he trobat, és allà —la Dolça assenyalà una
de les caixes de cartró que hi havia acumulades al costat del llit.
—Oh! Quina il·lusió em fa...
—L’autèntic tresor em sembla que és aquest, mare—. Les
mans darrere l’esquena ocultaven la troballa—. Com deies que
era el receptari que remenava l’àvia anys enrere?
—Recordo un color lila, malva, no sé, d’aquest estil, filla, no
em facis afinar tant...
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—Amb floretes ben petites vermelles i enquadernat en espiral, d’una mida com de mig full?
—Exacte! Unes floretes desdibuixades, com perfilades amb
aquarel·la! D’això sí que me’n recordo. Ai filla! Em vaig passar
mitja infantesa intentant dibuixar aquelles flors...
Llavors, només en aquell moment, fou quan la Dolça li mostrà
la llibreta alhora que cridà:
—Mare, és aquí! Aquí el tenim!
—No! No pot ser! L’has trobat...
—Sí! Era a la part de dalt de l’armari, ben cobert amb un mocador i protegit.
A la Montserrat, que havia arribat accelerada fins a l’habitació
de la seva mare difunta, se la veia com ansiosa «no pot ser, no pot
ser», repetia.
Dins la llibreta, una vida dedicada a la cuina. Testimonis en
forma de pàgines groguenques i moltes altres fulles que no formaven part de la llibreta, però que algú havia disposat intercalades
entre les pàgines cosides i que contribuïen a engreixar-la i deformar-la.
Mare i filla admiraven les notes curosament ordenades, amb
aquella cal·ligrafia característica de la Lupe, una lletra de l’esforç
per escriure, de la dificultat i el mèrit de fer-ho de forma poc àgil
però elaborada. Lletres belles i ondulades. La Dolça ensumà les
fulles i acaricià el paper com si es tractés de la pell de la seva àvia,
amb cura, a poc a poc. Aleshores, començà a llegir la primera
recepta.
—Ohhh Déu meu! Les gachas! —exclamà la Dolça.
No s’ho podia creure. Les seves postres preferides. Quantes
vegades havia anat a la cuina quan l’àvia les havia preparat i deixat
en repòs i havia agafat, sense permís, una bona quantitat d’aquella
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delicadesa de llet i canyella. En obrir la llibreta del tot per poder
llegir bé la recepta —perquè era això, una recepta, i no una llista
d’ingredients com recordava la seva mare— caigueren uns quants
fulls que no pertanyien a la llibreta.
—Però què és tot això? —preguntà la Montserrat a la seva
filla.
—Mare... semblen cartes, però no és la lletra de l’àvia...
—Mmm...
—Mare, n’hi ha un munt! Estan escrites als anys... a veure...
seixanta-tres, setanta... vora els anys setanta... sembla... te n’havia
parlat alguna vegada sobre que es cartegés amb ningú?
—Bonica, jo vaig néixer l’any 60 i no recordo haver-la vist
escrivint cartes mai... i tampoc me n’havia parlat del tema.
—T’importa, mare, si els hi dono un cop d’ull?
—Segur que les vols llegir?
—Sí... però vull que em donis el teu permís. Sé que no està
massa bé indagar en la vida d’algú, però si les va deixar aquí, vols
dir que no va ser perquè nosaltres les descobríssim?
—No ho sé. Feia dies que no tenia el cap com per recordar
massa cosa, potser simplement es va oblidar de desfer-se’n. Ai
Dolça...
La Montserrat es va posar a plorar. La filla se li va abraçar amb
força i també es va deixar anar.
—Saps què? Que no t’haig de donar cap consentiment, que la
teva àvia és morta i tens tot el dret del món a saber qui era. No és
veritat el que t’he dit. Sí que la recordo vagament escrivint a la
taula de la cuina. No sé per què t’he mentit. És absurd fer-ho.
També recordo com de trista es posava després d’escriure i no
em puc oblidar que aquell estat d’ànim li durava uns quants dies.
—Mare, no tenia ni idea... no ho havíem parlat...
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—Perquè tampoc estic segura de quant de cert hi ha en aquelles imatges. Fa tant de temps... però ara que he vist aquesta lletra,
el passat ha ressorgit. Que insòlit, tot plegat.
—Tots tenim secrets —li respongué la filla pensant en tot el
que tampoc sabia la seva mare d’ella.
—No et pensis, jo no en tinc de secrets, almenys no d’una
manera conscient.
—Segur que sí... tothom en té.
—No em vull entretenir més, Dolça, fes el que vulguis, jo vaig
a feinejar una estona més, però plegaré aviat, que se m’està fent
molt tard i el teu pare m’espera a casa.
La Montserrat, en comptes de moure’s, es quedà allà palplantada, amb la mirada fixa i apuntant a les cartes. Una gota continguda se li escapà de l’ull dret per anar a parar a la brusa blava, de
seda, poc soferta.
La Dolça va desviar la mirada cap a la mare, pensativa i, tot
seguit, li digué:
—Mare, vull llegir-les, però ho faré a la nit, a casa, tranquil·la.
La Dolça agafà la seva bossa de mà i guardà el receptari i totes
les cartes. Les mans encara li tremolaven.
—Bonica, el receptari si m’agradaria conservar-lo a casa meva.
—I tant, mare! L’agafo per escanejar-lo i te’l torno aviat, no
pateixis.
—No, no t’amoïnis. Mira-te’l quan puguis, que sé que vas
molt enfeinada. Més endavant ja el portaràs cap a casa... Saps què?
—Què? Digues...
—Podríem cuinar plegades totes les receptes. Per recordar-la.
Com si fos un petit homenatge, no puc imaginar un acte commemoratiu més apropiat, de veritat. Com més ho dic, més m’agrada
la idea.
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—Mare, has tingut una idea fantàstica. I tant que ho farem!
Gachas de leche y canela
un poc d’oli
pa dur (crostons)
un polsim de sal
3 o 4 cullerades de sucre
5 cullerades de farina
1 litre de llet (aigua també val)
A una paella (millor de fang) aboqueu l’oli i la sal. Ofegueu-hi els crostons i retireu-los, junt amb l’oli. A continuació, afegiu-hi la llet i cinc cullerades soperes de farina (que haureu triturat abans amb la batedora). Després,
afegiu-hi l’oli d’haver fregit els crostons i remeneu-ho fins que quedi tot ben
espès. Incorporeu-hi el sucre i els crostons. Quan hagi espessit la mescla, col·loqueu-la en un recipient fondo i hi poseu sucre i canyella per sobre. Deixeu-ho
refredar i reposar unes quantes hores. Al dia següent, són més bones.
Què vol dir «un poc d’oli»? I com que dona igual que sigui llet
o aigua? No entenc res... reposar unes quantes hores? Quantes
hores? Ai, àvia! amb aquestes indicacions no sé què podré aconseguir.
Tot seguit la Montserrat tocà el dos, i la Dolça començà a
tancar finestres i persianes. Sentí la necessitat d’acomiadar-se de
la casa, cada vegada una mica més buida. Com es poden acumular
tants records? L’endemà tocaria revisar fotografies i guardar-les
en sobres per repartir-les a la família, així ho havien acordat amb
els tiets i cosins. Hi havia imatges que sempre havien estat allà
penjades, des que ella pogués recordar. De sobte, va centrar la
mirada en una fotografia de casament en blanc i negre. Eren el
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seu tiet Sisco i la tieta Joana. Tots dos posaven en unes escales
eminents i la cua del vestit de la núvia queia pels esglaons com si
fos una catifa. Era llarguíssima. Com podia ser que no s’hagués
adonat abans d’aquell detall? Ni d’aquell ni de tants altres, no amb
aquesta voluntat d’anàlisi. El decorat va esdevenir en realitat.
La Dolça llençà un petó a l’aire. A aquell espai. Al sofà desgastat i una mica enfonsat només d’una banda. A les figures de
vidre que omplien els prestatges. A les fotografies. A les cortines
amb serrells roses.
—Fins demà!
I tancà el llum per dirigir-se a l’ascensor caminant a un pas
lànguid, sense forces. Pensava en les receptes, però, sobretot, li
picava la curiositat el possible contingut d’aquelles cartes misterioses, aquella lletra... Qui seria l’autor? Un antic amor, potser? Per
què mai li havia parlat ningú? La seva mare realment no sabia res?
Li costava de creure. Per què aquesta reacció seva en veure les
cartes?
A la Lupe li encantava menjar-se les gachas d’amagatotis. La
seva mare les preparava amb llet, daus de pa fregit i molta canyella, com a ella li agradaven. La textura gelatinosa i suau li produïa
una sensació de felicitat semblant a la que havia tingut l’oportunitat d’experimentar aquella vegada en què havia provat l’unça de
xocolata que li havia portat el seu padrí des de la capital, el dia en
què havia fet vuit anys.
Es tractava de dur a terme un ritual. Quan la seva mare preparava aquella delícia, fet que acostumava a produir-se en dates assenyalades com Setmana Santa, Tots Sants o Nadal, ella s’apropava
de forma sigil·losa al rebost, on li esperaven unes gachas que estaven
a punt de quallar. En plena fase de repòs, la Lupe apartava una
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bona porció amb la pala ampla de fusta i la col·locava dins un plat
fondo. Després, sempre amb posat delicat i volent exercir tot l’autocontrol de què era capaç, s’emportava el regal a la seva habitació.
Allà començava la segona part del ritual: buscava un mocador
blanc de cotó i cobria el plat amb molta cura. A continuació, l’ubicava sota el llit perquè quedés ben camuflat pel cobrellit de floretes
taronges. Era la seva ració caçada de manera furtiva.
Quan la seva mare descobria el furt, sempre feia el mateix comentari, amb un aire burleta: «Sembla que han tornat a visitarnos els ocellets per emportar-se les nostres farinetes. No en tindran prou amb menjar-se les cireres més madures. Deuen estar
ben grassos i tenir bon apetit, perquè cada vegada desapareix una
part més gran. Espero que se’n recordin de deixar-les que reposin
una mica, que siguin llestos, perquè si no ho fan, no seran igual
de bones, i la veritat és que seria una llàstima».
Quan era ben petita la Lupe pensava que deixar reposar les
gachas era una tasca innecessària. Si ja eren tan delicioses acabades
de fer així tal qual, per què esperar? Però no li va costar massa
adonar-se’n que la seva mare tenia raó. Va aprendre a tastar-les i
guardar-les, perquè el tros següent, sempre era millor que l’anterior.
L’espera, a banda de produir-li pessigolles a la panxa, fruit del
neguit de la impaciència, li oferia una recompensa. Tres hores després de ser cuinades, les gachas adquirien una consistència equilibrada, i aquella textura era la que li feia pensar en l’unça de xocolata.
Anys més tard, descobriria que es tractava d’un fenomen que
els francesos anomenaven «fondant» i que era capaç de trastocar
el paladar i provocar autèntica addicció.
Tota la família, expectant, seia a taula. Aquella taula allargada, simple, de fusta sense tractar, acollidora i robusta. I llavors,
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apareixia ella, la Dolça, la mare, abillada amb un davantal impol·lut, oferint un somriure confortable, revisant que no faltés de
res, amb aquells ulls de color verd de riu i el seu cabell ros, sempre
ben pentinat cap enrere i recollit en un monyo a l’alçada del clatell. Dolça, com les gachas meravelloses que preparava, com els
pestiños, les rosquilles de vi, les galetes... I tots els comensals contenien un sospir per no trencar aquell silenci d’impaciència que
els permetia aspirar l’olor de canyella i sucre.
La Lupe parava taula amb cura per a l’ocasió. La vestia amb
unes estovalles de color blau que el seu pare havia portat des de
Sevilla, en un viatge d’aquells de venda d’olives. Sobre el fons de
cel blau, la Lupe col·locava quatre cassoletes de fang, quatre gots
de vidre i quatre culleres de postres. Entre les cassoletes disposava una distància proporcional perquè cada comensal comptés
amb un espai just, regular i ben repartit. En els gots vessava el
cafè fet a l’olla i filtrat i, en el centre de la taula, la gerra que contenia la resta del cafè i un cistell amb els tovallons florejats que
ella mateixa havia ajudat a confeccionar a la seva mare.
La Dolça repartia les postres en tres parts ben generoses i una
quarta, la seva, més escassa. Tots esperaven que el pare beneís la
taula, que donés pas al gest de consentiment que sempre acostumava a anar acompanyat d’un gairebé inapreciable esbós de somriure.
Es llençaven, només llavors, a l’acció. Tots menys la mare, qui
es mirava els comensals amb atenció per si algú necessitava aigua,
cafè o una cullereta extra de la porció de gachas de la mestressa,
que ella no parava d’oferir. Si hi havia sort, en recollir, s’acabaria
el seu bocí a la cuina o el deixaria al rebost per si algun ocellet
decidia passar-hi més tard.
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—Mare, aquesta vegada li han sortit més bones que mai. Com
les ha fet? M’agradaria molt aprendre a escriure bé per poder
apuntar els ingredients en un quadern...
—Lupe, les he fet com sempre, però diria que se me n’ha anat
la mà amb la canyella... el teu pare ha fet un gest estrany en empassar-se la primera cullerada.
—Són delicioses... el pare mai diu res, segur que ha fet aquesta
cara per un altre motiu.
El pare va moure el cap endavant per indicar que sí, que sí
que eren bones.
—No ho sé, està clar que molt dolentes no deuen ser. No heu
deixat ni les engrunes! Saps com pots aprendre a cuinar-les?
—Com, mare? Hi ha algun secret?
—Sí, un secret, el gran secret de tota cuinera.
—Quin?
—Ajudar la seva mare a la cuina.
—Això no és cap secret, mare!
—És millor aprendre practicant que no pas apuntar lletres en
un quadern que pots perdre. Al cap és on han de ser les coses. A
més... els papers a la cuina sempre queden fets un fàstic.
—Vostè va aprendre així? Ajudant a l’àvia?
—Vaig aprendre a cuinar tots els plats que acostumo a fervos gràcies a la mare, sí, i tu faràs el mateix, és llei de vida, bonica,
sempre ha estat així.
—Mare, m’agradaria moltíssim aprendre, però amb l’escola,
la costura i les tasques que tinc encomanades, no tinc temps...
—Ja ho trobarem, Lupe, ja ho trobarem...
El 30 d’agost de 1928 la Lupe no havia d’anar a l’escola, encara
feia massa calor, i fins al setembre no començarien les classes.
Celebraria el seu desè aniversari en companyia de la família. Sabia
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que la seva mare havia estat preparant les seves postres preferides,
amb canyella i força més sucre de l’habitual, perquè era un dia
especial. Potser el padrí havia aconseguit alguna llaminadura en el
seu darrer viatge a Sevilla. Ella desitjava amb totes les seves forces
que el seu pare hagués pensat a regalar-li una nina d’aquelles de
cartró tan maques, de les que podien portar vestits i que venien
amb uns llapis de colors per poder pintar-les.
—Lupe, avui has d’endreçar bé la teva habitació i ajudar-me
amb la cuina, que venen les dues àvies i vull que estigui tot net
com una patena. M’escoltes? Ai, nineta, estàs somiant perdius una
altra vegada, oi?
—Sí, mare.
—Sí, mare? Sí què? Somies perdius o t’has adonat del que et
deia?
—Que sí, que sí, que ja he estat recollint tot el que he vist pel
mig, però també volia avançar una mica amb el punt de creu. Fa
dies que no m’hi poso i l’àvia sempre em pregunta per com el
porto.
—Ah sí? —li va respondre la mare posant els ulls com taronges.
—Aquesta nit he estat acabant els dofins del coixí, seguint el
dibuix que em va ajudar a fer el Toni. Després li ensenyo, mare.
—Lupe, deixa’t estar de ximpleries! Primer de tot cal deixar la
casa impol·luta, que es noti que hi havem dones com Déu mana.
I, una altra cosa... deixa de destorbar el teu germà amb dibuixets,
que prou feina en té com per estar-se per això!
La nena es va dirigir al pou a recollir aigua per després encalentir-la al foc i, amb el raspall de cerres de porc senglar, fregar el
terra de genolls amb molta força, com li havien ensenyat a fer.
Ella volia anar a cosir, volia dibuixar una nova figura de punt de
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creu per després ensenyar-li a l’àvia. Li era igual que brillés el terra.
Es va aixecar, va deixar la feina a mig fer i es va posar a córrer
cap a la seva habitació. En pujar les escales es va trobar amb el
seu germà, l’Antoni.
—Què et passa, Lupe?
—No vull fregar més. Per què sempre haig de ser jo, eh?
—Em sorprèn veure’t així d’emprenyada. No hi estic acostumat i... a més... avui és el teu aniversari!
—És que... Toni, tot el dia m’estan donant ordres.
—Tens deu anys! El que t’espera, bonica... Aquest és el món
en què vivim. Quan siguis major d’edat, tu podràs donar algunes
ordres, de moment, diria que et toca acatar.
—Acat... aca què? Què vol dir això?
—Ha, ha, ha! «Acatar ordres» vol dir «obeir».
—Ah! Haver-ho dit normal!
—Va, avui em trobes de bones. Puja a l’habitació a fer les
teves coses, els teus dibuixos. Jo et donaré un cop de mà amb la
feina. Li diré a la mare que no et trobes bé, si em pregunta.
—Però... sí que em trobo bé.
—Ja... però no vols fregar i jo també trobo injust que sempre
ho facis tu i més avui, que és el teu dia. Així que, avui, em ve de
gust fer-ho a mi, entesos? Pren-t’ho com un regal.
—Entesos... però... la mare... si et veu fent això...
—No hi ha res més a dir, Lupe.
—Gràcies, Toni.
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CAPÍTOL II: Les cartes

Alfarràs, 3 de setembre de 1963

E

stimada Lupe,

Com te trobes? Estàs més bé del refredat? Com tens aquell dolor de la
cuixa? Diu lo metge de Balaguer que amb una bossa d’aigua calenta allà
posada, baixa molt lo dolor. Tu posa-te’n que no perds res, i segur que mal
no te farà. I la petita Montse? Com se troba la meua estimada fillola? Ja sé
que me vas dir que no te faltaria de res per menjar, que amb lo que havies
pogut ajuntar ja en tindries prou, que el Pepe havia trobat feina i que tu
havies pogut començar a cosir per al carrer, però us he enviat una capsa de
préssics, que aquest any han pujat ben dolços i la meua fillola s’ha de posar
ben maca, que està massa prima. Te’ls faig arribar amb lo Benet de ca
l’Elisa, que ja saps que, de tant en tant, va per allà i no li fa res acostar-se
a veure-us.
Lo teu home no surt de moment. Tot va, sembla, segons pensàvem. Diu
lo meu home que a Cal Macho corren històries diferents sobre el motiu pel
qual ha anat al calabós. Les dones del poble pregunten molt per tu. No sé
quant de temps podrem amagar tot això, espero que donant llargues s’acabin
oblidant de tu i no remenin massa. Les que van posar diners són les que
menys han preguntat. És ben curiós. Quan se confirmi lo del teu home, em
quedaré més tranquil·la, de moment, pateixo molt per valtres. A la Sofia del
bar de la carretera li he dit que es mantingui alerta per si torna a passar per
allà, que m’avisi de seguida i que no digui res a ningú. Amb tot lo que ha
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fet aquest home teu, segur que trigarà en sortir. Ben tancat és com ha d’estar
per no fer patir ningú més. Espero.
Guardo sota el matalàs totes les cartes que ens hem anat escrivint, les
teves, per suposat. Aquelles meves, les d’abans que marxessis, les que me vas
donar perquè no les veiés en José, també les tinc, però són teves i me fa cosa
perdre-les. Te les faré arribar tan aviat com pugui, si et sembla.
T’haig de deixar que tinc fenya a la botiga i ja saps com va això, que
m’han encarregat un munt de conills per avui i no dono a l’abast. A veure si
me pots escriure aviat i explicar-me com està la petita Montse i els teus dos
homes valents. Segur que el Pepe aviat festejarà amb alguna mossa de la
capital.
Una forta abraçada,
Montserrat T
—Montserrat... Recordo de petita haver-ne sentit a parlar.
Després... suposo que varen perdre el contacte. Li preguntaré a la
mare. Era la seva padrina, segur que ella sí que se’n recorda.
La Dolça, asseguda al sofà de vellut de color gris, observava
aquell paper groguenc, de llibreta de cal·ligrafia, amb restes de
mossegades al marge, produïdes per l’espiral, retallades amb cura.
El va tornar a plegar per la meitat, tal com havia estat durant tots
aquells anys. Se’l col·locà al pit i mirà de reüll la resta de cartes
que havia disposat de forma ordenada damunt la taula del menjador.
—Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit... Van perdre el contacte? Només vuit cartes. Què devia passar?
Va tornar a desplegar la darrera carta i provà de llegir-la amb
l’accent de la persona que les havia escrit i que havia deixat pistes
per al lector, evidències ponentines. Va començar a passejar
31

Verònica Pérez Roldán

amunt i avall pel menjador, no gaire ample, atapeït de llibres apilats per autor i temàtica, amb parets clares i cortines vaporoses,
amb pocs objectes decoratius, una televisió dissimulada per un
fulard de flors minúscules que deixava entreveure la pantalla i una
taula sòbria que sostenia cartes ressuscitades.
«Estimada Lupe...»
A les sis del matí repicà el despertador. La Dolça allargà el
moment mandrós uns minuts més, sabent que s’ho podia permetre i que, aquell dia, a la feina, no l’esperaven fins a les deu. Tindria
prou temps per repassar el darrer pròleg que havia escrit. Amb la
lectura de les cartes, la nit anterior, no havia pogut posar-se amb
el text, i ja s’imaginava la reacció del Martí, el seu cap, davant
d’aquelles pàgines inacabades.
—És igual! Si no li agrada que ho faci ell! Després ja em vindrà
perquè l’ajudi a, com ell sempre diu, «donar-li forma», i tindré la
segona oportunitat per reescriure’l sencer.
I dit això, es tornà a arremolinar sota el nòrdic, per continuar
repassant mentalment, una per una, cada lletra, cada paràgraf llegit, amb aquell efecte agradable de la mateixa escalfor sota les
plomes i sense poder deixar de pensar en la sort que tenia pel fet
d’haver nascut als anys vuitanta i no als anys vint. Ja no feia falta
que preguntés a la seva mare qui era la Montserrat. Aquelles cartes
contenien la informació necessària per començar un interrogatori
amb qüestions més concretes que permetessin esbrinar altres detalls. Però... a qui havia de preguntar?
Al cap de tres hores es llevà tranquil·lament i trucà a la feina
per parlar amb el Martí que, de ben segur, portaria traginant per
l’oficina des de les vuit... coneixia amb tanta exactitud els seus
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hàbits... Els dilluns sempre entrava abans a treballar, sobretot el
cap de setmana que li tocaven els fills perquè dos dies sencers
amb ells, l’embafaven. Els dimarts, deu minuts més tard. Els dimecres, vint. I així de manera successiva fins a tancar el cercle
dels dies laborables. A l’oficina es pensaven que no era un animal
de costums, però s’equivocaven. La Dolça va respirar a fons per
tranquil·litzar-se i, amb una veu suau i modulada, li parlà:
—Martí... no puc venir avui... No em trobo bé, he passat la
nit del lloro i no em veig amb cor d’anar-hi a treballar... Sí, sap
greu, però no et preocupis, de seguida et faig arribar per correu
electrònic el que tinc redactat. He estat el cap de setmana bastant
malament. Ja veuràs que el text no ha quedat tal com jo voldria...
Tanmateix, he pensat que t’aniria bé tenir-lo per si vols modificarlo i demà, si et va bé, el comentem plegats. Et sembla? Demà
espero estar recuperada. T’envio després un missatge per explicar-te com em trobo... No, no, no cal que truquis a casa perquè
pensava despenjar el telèfon per evitar que em bombardegin amb
trucades comercials i així aconseguir descansar... Sí, sí, després és
possible que m’acosti al metge... No cal que vinguis, si em veig
massa dèbil, ja agafaré un taxi... Sí, ja et trucaria si fos necessari.
Una abraçada... Sí, sí, em pots enviar missatges al mòbil, et respondré quan pugui. Gràcies. Que tinguis un bon dia.
Alfarràs, 10 d’octubre de 1963
Estimada Lupe,
Com te trobes? Com tens la família? No has respost a l’última carta i
me tens una mica amoïnada. Potser és que deus estar molt embolicada amb
tantes coses que fas. Te van agradar los préssics? Són boníssims. Els vaig
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collir jo mateixa perquè així me feien millor preu per a la botiga. Tinc mal
d’esquena però he pogut agafar los més molsuts. M’han sortit conserves i
melmelada per tot l’any. He estat uns dies amb un maldecap i un mal de
ventre horrorosos. Lo meu home s’ha hagut d’ocupar de la botiga tot i que jo
anava fent lo que podia. Me va portar de la farmàcia una ampolla d’aigua
de carabaña, per los budells, però a mi no me va bé això i me dona per treure
tot lo menjar per dalt en comptes de per on ha de sortir. En prendre-la, no he
pogut evitar pensar en allò que em vas explicar que t’havia obligat a fer lo
José. Allò que te vas haver de beure una ampolla sencera de l’aigua aquesta
quan estaves embarassada de la meua fillola. Jo te deia que potser un altre
crio, no sé si fora bo, però després de conèixer-la, ai que lo Nostre Senyor ens
envia senyals i de vegades no les entenem. Que aquella criatura t’ha donat
forces per sortir d’aquí, oi?
Lo teu home és mala gent. M’han explicat que lo primer dia que va anar
a parar al calabós, no lo dia del nostre pla, no, sinó abans, aquella vegada
que va anar quan tu encara erets aquí i vas venir a veure’m perquè t’ajudés
i perquè no sabies què havies de fer... Resulta que el van tancar perquè el van
trobar al costat de cal Vidal, apallissant a una dona alegre d’aquelles que es
posen de vegades a la cruïlla del poble. Pobre dona, li va posar los dos ulls de
vellut i al dia següent tornava a estar a la carretera, per guanyar-se lo pa. La
Manela m’ha explicat que, l’endemà, li va portar a aquesta dona un guisat
de cigrons i unes pomes, allà a aquella mena de casa-cova en què viu, però
sense que ningú la veiés, que ja saps com és la gent. I tot ho va fer perquè la
pobra dona apallissada té una filleta. Si la mare no surt a fer lo carrer, i
amb aquella cara destrossada, ja pots imaginar-te que no pot... vaja, que
molts clients no li vindrien... llavors la nena no menja. Aquesta Manela és
un tros de pa.
Aquella vegada va sortir ben ràpid, però aquesta... es quedarà una bona
temporada. I això t’ho dic perquè lo meu home ha anat a preguntar a la
policia quant de temps hi serà a la presó. Com li tenen molt de respecte, tot i
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que no acostumen a donar aquestes informacions, a ell sí li han dit que lo teu
home haurà de retre comptes a l’autoritat durant molts anys i que, encara
que surti, haurà de presentar-se cada setmana a fitxar a comissaria. Es veu
que té molts antecedents. Jo ja sé part d’aquests antecedents, però... potser em
pots explicar més coses perquè jo, des d’aquí, pugui actuar si veig que lo
deixen lliure abans del que ens convé.
Com tu vulguis. Pensa en los teus fills, ja sé que te sap molt de greu per
ell, però pensa en tot lo mal que t’ha arribat a fer, pensa en lo canal de
Pinyana i en aquell dia... Hi pensaràs, oi?
La botiga va molt bé. Lo meu home m’ajuda cada cop més amb los
números, perquè jo tinc poc temps per portar-ho tot. Ara ja fa mesos que no
hem pogut tancar cap dia i cada vegada la gent me fa més encàrrecs. L’altre
dia vaig haver de matar cinquanta conills per a un casament que es feia aquí
a prop, a Ivars. Continuo amb allò de pujar queviures a la gent que treballa
a la reforestació. Han fet unes barraques al mateix bosc. Almenys aquella
gent ja té resguard... Els darrers mesos estaven en unes condicions... Agafo
la furgoneta i un cop a la setmana els hi porto els encàrrecs. Ells contents i
jo puc guanyar-me una mica més bé la vida.
T’envio molts records per als teus nois, que ja són uns homes, i per a la
petita Montse, que segur que ja comença a fer fenyes de casa i així tu pots
cosir més estones i guanyar calés, que heu de seguir endavant.
Una abraçada molt forta,
Montserrat T
La Dolça es desplaçava per casa seva, amb una tassa de cafè a
la mà esquerra i un cigar a la dreta. Un cigar que es consumia
lentament sense que passés pels seus llavis. Un cigar que era més
un gest que un fet, una herència de gestos del passat. No fumava
gairebé mai, però, de tant en tant, encenia un piti per ensumar-hi
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l’olor. Deixà la tassa a sobre del marbre de la cuina amb un moviment massa eufòric, desproporcionat, i agafà una llauna de cervesa de la nevera. Tres glops entrebancats i aquesta també va anar
a parar al damunt del marbre. Va seure a sobre de la taula i va
fixar la mirada en la finestra, primer i, després, una mica més enllà,
fins a contemplar els únics tres arbres que devien existir al barri.
—Aniré a veure’l. Ja repapieja, però té bé el cap. Segur que
alguna cosa li puc treure. No sé si dir a la mare que m’acompanyi.
Millor no. Com es va posar en veure les cartes! No, no... M’estimo
més mantenir-la al marge de tot plegat. Buscaré el telèfon a la
guia... de l’adreça ja me’n recordo. Què n’opines?
I tot això li deia a la seva àvia, que havia ressuscitat amb les
cartes i les receptes.
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