


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DISSET ESCLATS 
 

Maria Àngels Viladot 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STONBERG 
   E D I T O R I A L



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Primera edició: setembre 2021  

 

© Maria Àngels Viladot i Presas 
 

© del pròleg: Olga Xirinacs Díaz 
 

© de les característiques d’aquesta edició: Stonberg Editorial 
Gran Via de les Corts Catalanes 636 – 08007 Barcelona (Catalunya) 

Tel. 933 175 412 
stonberg@stonbergeditorial.com 

www.stonbergeditorial.com 
 

© de la imatge de la coberta: Perico Pastor – Aquarel·la   
 

ISBN: 978-84-124034-1-1  
DIPÒSIT LEGAL: B 13193-2021  

 
Cap part d’aquesta publicació, 

inclòs el disseny de la coberta, pot ser reproduïda, 
emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, 

ja sigui elèctric, químic, mecànic, òptic, 
de gravació o de fotocòpia 

sense permís previ de la marca editorial.



 
 
 
 

Al Lluís, que m’ha acompanyat sempre 
en aquesta  i altres aventures,  

des del principi fins al final.  
 

Als nostres fills i nets.





9 

 

 
 

AGRAÏMENTS 
 
 
Vull expressar el meu agraïment a totes les dones que heu col·la-
borat en el desenvolupament d’aquest projecte literari; sobretot 
vull agrair la paciència o, millor dit, l’esperit de tolerància i bon-
homia, a aquelles de vosaltres que heu hagut de veure, potser de-
cebudes, com la història o l’experiència que m’havíeu explicat 
quedava desdibuixada sota el llast de la ficció i, per tant, no us hi 
heu sentit del tot identificades. La llavor de cada història o expe-
riència és intacta en tots els relats, només que, en uns, el nus, en 
d’altres, el desenllaç final i, encara en d’altres, tant una cosa com 
l’altra, és ficció en el sentit més fidel de la paraula. Gràcies a totes 
per entendre que no es tractava de fer retalls biogràfics sinó lite-
ratura de ficció. No m’oblido d’esmentar que alguns dels relats 
tenen més un caire de crònica que de relat de ficció formalment 
entès com a tal.  

A més, vull agrair la calidesa que, des que vaig començar a 
escriure el primer relat (cap al mes de juny del 2020), hem com-
partit en el xat que encara mantenim. Moltes no ens coneixíem, 
només ens havíem vist a les fotos del perfil del WhatsApp, i saber 
mantenir aquest caliu ha estat mèrit de totes i atribuïble a la savi-
esa que dona el pas dels anys. No ens podíem imaginar que la 
pandèmia terrible que hem viscut, i que tal vegada encara viurem, 
no ens permetria trobar-nos físicament, mirar-nos als ulls, tot 
buscant indicis d’identificació, i dir, oh, ara et reconec!, i fer-nos 
una abraçada.  

A l’Olga Xirinacs, la meva amistat i admiració de sempre.  



10 

 

A l’actriu de teatre Carme Sansa, el meu més sincer agraïment. 
Gràcies a la seva veu i interpretació del text, a la seva col·labora-
ció desinteressada, gaudim d’un magnífic audiollibre. 

Tot el meu agraïment a Perico Pastor.  L'aquarel·la que em va 
cedir per la portada del llibre forma part de la sèrie “Acuarelas 
para respirar” que, els primers mesos de la pandèmia, va compar-
tir per expressar el seu suport en una llista de difusió WhatsApp 
de professionals de la sanitat.  

També vull agrair a la Tey Barraquer la seva ajuda ortogràfica 
mentre jo escrivia els relats.  

Al meu amic Jaume Ribera (escriptor i traductor), moltes grà-
cies pel seu acompanyament constant. La meva més sincera es-
tima. 

A Víctor Bayarri, amic d’antic, el meu agraïment per haver 
cregut en el projecte, des del mateix moment que li vaig explicar.  

 



11 

 

 
 

PRÒLEG 
 

 
«Paciència, tolerància i bonhomia» són tres de les condicions que 
la psicòloga i escriptora Maria Àngels Viladot demana a un grup 
de dones amb les quals es proposa iniciar un projecte. L’àmplia 
experiència que posseeix l’escriptora en l’exercici de la seva pro-
fessió i també en l’ofici d’escriure, autora d’èxit amb volums di-
versos, la porta a fer realitat una frase de Josep Maria Castellet: 
«La història personal és fonamental per entendre un temps, una 
cultura i la vida quotidiana». Maria Àngels ha fet seva anterior-
ment aquesta frase que contempla la vida in extenso amb la publi-
cació de la seva obra Laberint al soterrani i altres contes, a partir 
d’experiències viscudes.    

Recentment va posar en marxa un nou projecte. Consistia a 
demanar a dones diverses alguna vivència que recordessin amb 
prou força per conformar un relat breu i, si podia ser, allunyat en 
el temps. Amb perspectiva. Això requeria en principi tres condi-
cions: que les dones fossin grans, és a dir, amb una mitjana de 68 
anys; que els fets haguessin passat en el que Viladot en diu els 
llargs seixanta, una franja entre els cinquanta entrats i els setanta, 
i que s’avinguessin que ella, l’escriptora, donés forma i veu a 
aquests relats sobre problemàtiques que no se solen tenir gaire en 
compte. 

És a dir, que cadascun dels relats seria personal, però l’autora 
en faria créixer la llavor i en donaria un punt de ficció per tal 
d’aplegar les experiències en una expressió d’estil. Per això amb 



PRÒLEG 

12 

 

molt d’encert, d’aquest grup de dones que van aportar els seus 
fets, l’escriptora en diu dones «inspiradores». 

 
*** 

 
Resulta molt atractiva i alhora ben aprofundida i mesurada la va-
riació temàtica de les narracions. Viatges a París, a Menorca, re-
cords de Puig Antich, el Movimiento, els maquis, afusellaments, un 
difícil aprenentatge, la mort de la mare, desavinences, Caín i Abel, 
algun accident, un cognom, comunistes, hackers i, finalment, la 
pandèmia. Tot ha estat viscut, tot ha estat relatat. És la memòria 
que, des de sempre, observada i escrita, ha anat configurant la 
cultura, és a dir, el que som i el que anem fent i, com tot plegat, 
evoluciona en el temps. 

Maria Àngels Viladot té l’encert d’advertir que els relats, si bé 
poden ser nostàlgics, mai no haurien de caure en tristor i depres-
sió. En aquest punt, convé recordar que la psicologia més actual 
contempla la nostàlgia com a teràpia. El que abans es desaconse-
llava, per evitar estats crònics, ara s’aconsella, sobretot en els 
temps que vivim de pandèmia i temor, com un recurs; com refugi 
temporal, visitat i rememorat, d’on obtinguem un cert confort, 
una escalfor en la desemparança i uns nous ànims per continuar 
la nostra vida. 

Benvinguda sigui aquesta nova i doble experiència de relat, 
acolliment i expressió escrita que ens ofereixen les «inspiradores», 
i tant!, i que recull Maria Àngels Viladot amb la seva mestria.  

 
Olga Xirinacs 

Tarragona, abril de 2021
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INTRODUCCIÓ DE L’AUTORA 
 

Antecedents del projecte 
 
Fa un any i escaig vaig publicar un conjunt de relats autobiogrà-
fics: Laberint al soterrani i altres contes. Un recull de contes que plas-
men pinzellades de la meva vida. És un granet de sorra més a la 
«Història de la vida quotidiana». L’escriptor i crític literari Josep 
Maria Castellet deia que la història personal és fonamental per a 
entendre un temps, una cultura, unes formes de vida. De la quo-
tidianitat en formen part l’alimentació, el menjar i el beure, les 
emocions i els sentiments. Soc del parer que tothom pot explicar 
experiències i vivències, les quals sens dubte nodririen la histori-
ografia de la vida diària. A partir d’aquesta idea neix el projecte 
literari Disset esclats.  

 
 

El projecte literari ‘Disset esclats’ 
 
El projecte va començar amb una carta que fa uns mesos vaig 
adreçar a un grup de dones que tenen entre cinquanta i setanta i 
escaig anys (mitjana d’edat, seixanta-vuit anys), convidant-les a 
participar a l’experiència que ara explicaré. A partir d’ara m’hi re-
feriré com a «inspiradores». Vaig considerar i considero que, si al 
gènere femení, pres en conjunt, li cal visibilitat, molta més ens cal 
a les dones d’una certa edat. Per allò dels prejudicis i la discrimi-
nació per edat, ageism, en terminologia anglesa, som ignorades i 
doblement estigmatitzades. Per a la societat, la majoria només som 
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àvies. En relació amb la circumstància de ser àvies, res a dir-hi, si 
no fos per les particularitats socials i psicològiques que hi afegeix 
aquest «només». Però la qüestió és que la probabilitat d’haver pas-
sat per vivències significatives es multiplica amb el pas dels anys. 
Aquest fet es vincula directament amb el meu interès i la impor-
tància que concedeixo a la «historiografia de la vida quotidiana» 
com una font de coneixement per a la Història social. Aquest era, 
doncs, un argument de pes per a decantar-me per heroïnes d’una 
certa edat. Ras i curt, el primer requisit és que les participants ha-
vien de ser «dones» i, a més, «grans». 
 

 
Implementació del projecte 

 
A la carta, els deia el següent: «Et vull fer una proposta: que escri-
guis una sinopsi —unes línies— d’alguna història, vivència, memò-
ria o anècdota de la teva vida que t’hagi marcat, impressionat o 
emocionat. No hi ha cap limitació temàtica. Una altra opció és que 
tu i jo acordem veure’ns un dia en algun lloc de Barcelona i m’ex-
pliquis presencialment la història o vivència que vols transmetre. 
Tu esculls el sistema, la manera de contactar amb mi. Del que tu 
m’hauràs explicat per escrit o en persona, jo en faré un relat de 
ficció que tindrà entre 2 i 15 pàgines. Qualsevol experiència pot ser 
significativa, i ho pot ser molt més si la vivència personal ha passat 
en un context o situació rellevant. Vull que et quedi molt clar que 
el que tu m’expliquis serà la llavor, l’espurna o el detonador a partir 
de la qual jo imaginaré i escriuré el relat. No em traçaré, doncs, cap 
limitació d’antuvi; és més, faré l’esforç per tal que cap cotilla em 
constrenyi. Sí, en soc conscient: el meu propòsit és, segurament, 
quimèric. Les nostres creences, els valors, les prevencions i frens 
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mentals condueixen, sense que ens n’adonem, els pensaments i 
sentiments propis. En qualsevol cas, intentaré no mirar només 
per un sol punt de mira sinó obrir finestres que enriqueixin el 
contingut dels relats». 

 
 

Contextualització del relat 
 
«Cadascuna de vosaltres haurà de pensar què és el que més la motiva 
o què és el que vol explicar: una circumstància personal? Una expe-
riència o vivència personal esdevinguda durant un viatge? L’única 
cosa que us demano és que la vostra circumstància, memòria o ex-
periència estigui contextualitzada. És a dir, la història que expliqueu 
ha d’estar inserida en un context temporal i social. Per exemple, a mi 
m’agraden molt els anys seixanta i setanta del segle XX (citant Hob-
sbawm, parlaríem dels «llargs anys seixanta», que van durar des de 
1958 fins a 1974), i per escriure el meu relat buscaré una anècdota o 
vivència que m’hagi passat en aquesta època. I molt millor si aquesta 
vivència coincideix amb un esdeveniment important. No sé, ara 
m’ho invento, que justament el dia que van assassinar Kennedy, jo 
havia aterrat a Dallas per anar a un Congrés. És un exemple molt 
exagerat, però és perquè entengueu el que vull dir.  

Tanmateix, qualsevol experiència és vàlida. I com més llu-
nyana en el temps, més contrast podrem trobar-hi amb el context 
del segle XXI.» 
 

*** 
 
Així doncs, per resumir, els relats beuen de l’experiència de cada 
inspiradora. Basant-me en el que m’han explicat, he combinat 
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elements reals amb elements ficticis. La representació literària que 
en faig no és de cap manera un calc de la «realitat». Tots disset 
relats mostren situacions de la vida de les inspiradores marcades 
per la seva condició de dona i com elles les han afrontat i les han 
resolt. La majoria de les històries que conten són generalitzables 
al conjunt de les dones. De manera que pugen a flotació un ven-
tall de problemàtiques de la dona a la nostra societat, que sovint 
són poc tingudes en compte. Tanmateix, són relats que encoma-
nen alegria per viure. Són visites al passat amb molt de sol, amb 
molta vitalitat. Potser alguns són nostàlgics, però de cap manera 
malenconiosos. Rebufen tendresa, però no tristor ni estats de-
pressius.  

Alguns dels relats s’apropen a la crònica; d’altres, són estricta-
ment relats de ficció.  

Un dels avantatges de l’edat és que ens proporciona a tots ac-
cés al temps personal de la memòria i de la imaginació, del record 
i dels somnis, que també són els de la creació artística i literària. 

  
Maria Àngels Viladot 

Barcelona, abril de 2021 
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1. UNA MALETA AMB CLASSE 
 
 

uropa tenia un atractiu tan llaminer, sobretot la ciutat cul-
tural de París, que ens hi emmirallàvem. Havia acabat els 

exàmens universitaris de final de curs. Les vacances d’estiu les 
tenia a l’horitzó proper i, amb el meu grup d’amics, amb els quals 
feia la meva vida universitària, vam projectar un viatge de final de 
curs a París. Els més agosarats, amb autoestop i, els altres, teníem 
l’opció d’anar-hi amb tren. Ens trobaríem a l’estació de França, 
tal dia i tal hora. Agafaríem el tren que ens portaria a l’estació 
ferroviària de Portbou, el poble que hi ha al límit nord de la Costa 
Brava. Allí, agafaríem un altre tren i… directes a París!  

La gran majoria dels universitaris érem antifranquistes i ens la 
jugàvem en els enfrontaments amb els anomenats «grisos» (pel co-
lor dels seus uniformes), la Policia Nacional. Al mateix temps, la 
pluja contracultural de l’època ho ruixava tot, cobrint-nos de flors, 
de meditació i nirvana; d’assaig, de poesia. Tant podíem llegir Mar-
cuse, McLuhan, Beauvoir o Sartre, com edicions que ens arribaven 
de llocs remots de L’amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence o 
Sexus, Plexus i Nexus de Henry Miller. M’atreia el cinisme existen-
cialista i, en els homes, aquells jerseis de coll alt, sempre negres o 
marrons, i em quedava obnubilada amb la poesia de Gabriel Fer-
rater. Als núvols, se m’enduia la bohèmia, el teatre, el cinema ex-
perimental i era una fan del Cine Fòrum de Granollers, ciutat 
petita, on vivia amb la meva mare vídua i dues germanes. Com 
molts dels joves de l’època, jo ho era tot una mica: antifranquista, 
contestatària, llibertària, pacifista. Defensava la revolució sexual i 

E 
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l’amor lliure que Allen Ginsberg udolava i ho dic així pel seu fa-
mós poema Udol. Però tot, és clar, una mica de boquilla. Gos que 
lladra no mossega. Les drogues? Ni parlar-ne. Bé, alguna vegada 
algun porret de marihuana. El sexe desinhibit i amb el primer que 
passava, m’horroritzava. Així i tot, els hippies eren la meva debi-
litat, amb aquella roba de colors destenyits, les camises florejades 
o molt acolorides, les faldilles llargues, els pantalons de campana. 
Només que, si ells es feien els vestits com una protesta davant «la 
cultura consumista», a mi me’ls feia la meva mare. Això per co-
mençar. En fi, formava part d’aquell corrent massificat de la jo-
ventut estudiantil universitària de finals dels anys seixanta i 
principis dels setanta a Espanya, una barreja d’antifranquisme i 
antisistema hippy de pa sucat amb oli. Tot s’ha de dir, érem feliços 
i no perdíem el temps fent mal a ningú.  
 

*** 
 
A París vaig anar-hi en tren, no pas perquè no m’atrevís a fer dit. 
En tot cas, si alguna persona estava horroritzada amb aquesta idea 
«estrafolària» era la meva mare. Sempre tan rígida de pensament, 
tan vigilant dels perills. Ara, de gran, li reconec els riscos que l’es-
pantaven, de l’autoestop. 

—Que t’has begut l’enteniment? Ni parlar-ne, d’això d’anar a 
París amb autoestop. Que no saps en quin món vius?  

—Mare, em sembla que exageres… Quins perills pot haver-hi? 
—Que quins perills? Que no saps que hi ha violadors i assas-

sins pel món? 
—Ai, mare, si us plau! Em fas riure… 
—Vols ser una d’aquestes noies motxilleres i anar per les car-

reteres amb un cartell fet amb un tros de cartró?  
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—No hi aniré sola… 
—Doncs amb qui? Amb la teva amiga Isabel? Tu i ella soles? 

Dues noies! 
—I per què no?  
—Carme, no ets un noi, assabenta-te’n d’una vegada! Fer au-

toestop és perillós per a tothom, per als nois també, però els pe-
rills que corren ells no són res comparats amb els riscos amb els 
quals us podeu trobar tu i la Isabel! Una carretera, dones, joves, 
soles… 

—No hi estic gens d’acord! Tenim dret a viure aventures 
sense por, mare! 

—No veig què té això a veure amb la realitat.  
—Doncs que si tothom pensa com tu, no avançarem mai. 

Penso que jo també puc i punt. Tot i les notícies que, com tu, ens 
diuen que no, que per a nosaltres és molt perillós això de pujar a 
un cotxe… ho hauríem de poder fer… 

—Carme, d’autoestop no en faràs. No mentre visquis a casa 
meva. 

Després de molts estira-i-arronses, la cosa va quedar en un sí 
a París, però amb tren. De fet, sabia que la decisió final seria 
aquesta. Però m’agradava portar-li la contrària. No per fer-la en-
fadar, la qual cosa sempre aconseguia, aquesta és una altra qües-
tió, sinó per poder dir-hi la meva. Vull afegir que l’estimava d’allò 
més. 

De les tres germanes, jo era la del mig. La independent, la re-
bel, la inconformista. Però la més creativa de totes i la que ajudava 
tothom. Responsable fins al moll de l’os. Fins i tot crec que 
massa. Ens vam quedar òrfenes molt joves. Jo tenia dotze anys. 
Una nena al llindar de l’adolescència. Al meu pare el tinc present 
en moltes ocasions i el recordo perfectament. Fins al punt que 
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sovint l’enyoro. Van ser anys molt durs. La meva mare encara era 
jove i bonica i, amb el temps, el desig la devia cremar de nou, però 
ella no va voler apagar el foc. Mai no va tenir cites; mai cap rellis-
cada ni cap amant. Això penso, igual que penso que la vida passa, 
que ocorren coses, i que hem de saber tractar-les. Després de la 
mort del meu pare, va continuar endavant, va carregar el dolor a 
les espatlles, no va tenir altre remei, però ho va fer d’una manera 
esbiaixada, molt limitada per la responsabilitat que, sense poder-
la compartir, assumia envers nosaltres, les seves tres filles. En 
això es va equivocar, ja que més d’un i dos borinots la van rondar 
i alguns d’allò més interessants. El fet és que ens tenia vigilades 
nit i dia. Volia el millor per a les seves filles i la millor educació i, 
guiada per aquest criteri, ens va tancar dins d’un puny. Havia es-
tudiat el sistema Martí de Corte y confección per a senyores, del qual 
era professora, i treballava de dissenyadora i modista per a Santa 
Eulàlia, una de les botigues de roba més elegants i xic de Barce-
lona, després del Dique Flotante. S’hi deixava la pell. Puntada rere 
puntada, a l’ombra de l’atelier de casa. Tenia una gran pruïja pro-
fessional. I ja us podeu fer una idea de com anàvem vestides.  

De nena vaig passar a noia adolescent, és clar, i, després, a 
jove submergida en el món de la joventut universitària, caracte-
ritzada, com ja he dit, per la rebel·lia política i contracultural. Jo 
volia tant sí com no vestir a la moda del moment. Duia els cabells 
llargs, faldilles florejades i pantalons de campana, per descomptat, 
i quan la meva mare no em veia me’ls posava fora del seu lloc, al 
maluc, i així jo lluïa com desmanegada, tan en voga en aquella 
època. Si no vaig errada, la paraula hippy ve de hip (maluc) i desig-
nava una persona que porta els pantalons al maluc. De tota ma-
nera, jo no era de les hippies que anaven sense sostenidors. 
«Posa’t dreta. No t’encorbis. Els pits al seu lloc i ben agafats», em 
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deia la meva mare. I, a més, em depilava. Vaja, resplendia d’allò 
més polida. Una hippy d’estar per casa. I és que, a la meva mare, 
l’horroritzava que pogués semblar una arrossinada i, com que era 
ella la que ens feia els vestits, convertia els dissenys hippies en uns 
híbrids a l’estil Santa Eulàlia. Podia portar una parka, d’acord, ella 
ho acceptava, però, com que me la feia ella, la confeccionava de 
la millor roba i, és clar, l’aprest de la peça velava el tarannà hippy 
que jo volia exhibir. I ja no diguem la confecció. El tall, la caiguda, 
el rasant, els repunts, la perfecció mil·limetrada. Jo ràpidament hi 
enganxava adhesius amb el signe de la pau. I així anàvem fent. 
Moderna, però no massa. A la moda, però no estripada.  

Amb aquest posat de contracultura tan poc iconoclasta vaig 
aparèixer a quarts de quatre de la nit a l’estació de França per 
pujar al tren direcció a Portbou; amb un vestit hippy i acompa-
nyada, agafeu-vos, d’una elegant maleta de pell grisa, tot a l’estil 
Santa Eulàlia. Era com per riure i va fer riure. Vaig ser la riota 
simpàtica dels meus amics, però riure és més que estar junts i, a 
més, com que érem joves i revolucionaris, tot ho engolíem, tot 
ho acceptàvem, tot ho toleràvem, si assumíem l’homosexualitat i 
el feminisme també acceptàvem, és clar, la maleta grisa, que so-
bresortia dissonant enmig de les bosses i motxilles, apilades al lloc 
del vagó reservat per a aquesta utilitat. No importava que la indu-
mentària que contenia fos d’estil semblant a la que portaven els 
meus amics a les seves motxilles. L’elegància de l’objecte és el que 
comptava. Però no em sentia gens ni mica avergonyida. Era jo qui 
l’havia triada com un element ad hoc al nostre viatge parisenc. De 
fet, formava part del conjunt d’objectes que podia trobar per casa; 
igual que ensopegava amb el maniquí vestit d’alta costura o con-
templava les robes que corrien per casa («mireu, nenes, això són 
robes, això és qualitat»), també podia topar-me amb una maleta de 
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pell, un regal de Santa Eulàlia a la mare, perquè un representant 
de maletes l’havia deixada per si, finalment, es decidien a vendre-
les com a complements de luxe.  

A la matinada, lliscàvem lentament per les vies de l’estació fer-
roviària de Portbou. Vam baixar a l’andana i la meva maleta grisa 
era un element tan discordant enmig de la munió dels meus amics 
acolorits i desendreçats que, de cop, acaparava el protagonisme 
del viatge. Si la mirava amb ulls cinematogràfics, la veia nítida dins 
d’una aurèola borrosa i, al seu voltant, tot de personatges amb 
bosses i motxilles de colors difuminats, caminant apressats cap a 
on ens esperava una flamant locomotora i un munt de vagons per 
marxar cap a París. Ressaltava de tal manera que era ella la que 
transitava per l’andana, la que es quedava enlluernada amb la visió 
espatarrant d’aquella estació, d’aquell edifici majestuós de tres 
plantes, d’aquells vitralls, de la marquesina de ferro. L’estil arqui-
tectònic em recordava l’estació de França però tres vegades co-
lossal. El cruixit de les rodes sobre els raïls, ferro contra ferro, 
dels trens que travessaven l’estació, el decorat idoni per a una 
pel·lícula d’espies de la resistència francesa, durant la II Guerra 
Mundial. I, en aquest plató, també la meva maleta era la que s’em-
petitia davant dels agents duaners que, en un tres i no res, ens 
mirarien com si fóssim, pel cap curt, delinqüents de coll blanc. I, 
per allí, rondant amb ulls de voltor, uns quants grisos. La corbata 
negra, la jaqueta militar, les sinistres pistoles penjant d’aquell cin-
turó de cuir, les botes de tres sivelles… Potser passava res que 
nosaltres no sabíem? Aquell dispendi gris en plena canícula d’es-
tiu duplicava els regalims de suor dels nostres cossos, tot i ser tan 
d’hora del matí. Només la presència dels jeeps, aparcats davant 
d’aquella estació immensa, ni que hagués anat al gimnàs, ja ate-
moria. La meva maleta, malauradament conjuntada de gris amb 
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els «grisos», va restar eixorivida i impertèrrita al meu costat, men-
tre un agent de la duana inspeccionava amb lupa el meu passa-
port; és clar, no sé què hi podia veure i amb un gest de mans em 
va dir cap endavant, sense ni tan sols tenir la dignitat de mirar-
me, això ja ho havia fet abans, per si detectava falles incongruents 
entre la foto del passaport i el meu rostre. Sí, cap endavant amb 
un sol gest, jo i la meva maleta grisa, igual com si ens hagués dit 
que ens havíem deslliurat de l’escorxador. Tot construït, escenari, 
decorat i interpretació policial, per atuir-nos a nosaltres, que érem 
tan revolucionaris. Quina por tenia la pobra maleta; i tan sols car-
regava quatre vestits hippies d’alta costura i un raspall de dents.  

 Vam arribar a París. A la Gare de Lyon. Era de nit, estàvem 
d’allò més cansats i vam agafar el metro de La Bastille fins a Le 
Quartier Latin. Tots quatre amb motxilles Alpina i bosses pen-
gim-penjam i jo, la cinquena, balancejant la maleta, agafada per la 
nansa, és clar, i recorrent sota la llum dels fanals els estrets carrers 
de glamur francès. La maleta grisa, els texans de campana i la ca-
misola florejada, tot a l’estil Santa Eulàlia, i tots a la recerca d’uns 
amics pintors que habitaven unes golfes. Una altra vegada era ella 
la que pujava les escales ben dretes i, a dalt, a l’estança sota teu-
lada, durant el dia irradiant calor soporífera, es va quedar aparcada 
i mirant-nos amb aquella nitidesa setinada, tan elegant i seriosa, 
diferenciant-se, no fos cas, de les pintures extravagants amb les 
quals va dormir acompanyada aquella nit. Perquè, aquella nit, amb 
els cors palpitant-nos d’emoció, vam dormir allí, en aquelles gol-
fes rebotides de teles pintades de dibuixos i colors d’allò més psi-
codèlics. L’endemà aniríem a un alberg que regentaven uns 
coneguts dels nostres amics pintors. Això que dic, que vam dormir, 
és un dir. No recordo fer-ho. Més aviat devíem tan sols dormis-
quejar. La nit entrava per les finestres diminutes i jo contemplava 
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encantada els meus amics allitats, que, com jo mateixa, estaven 
creuats sobre el matalàs; catorze peus reposant sobre cadires i es-
cambells arrambats als dos llits. Em penso que no em descompto, 
jo que soc tan poc de matemàtiques, nosaltres érem cinc i els 
amics pintors, dos. Cinc més dos, set. Set i set, catorze. Doncs, 
això, catorze peus. En un llit, els quatre nois. I, a l’altre, les tres 
noies. Érem excèntrics, però fins a un punt. I, al fons, a la part 
més baixa sota teulada, la maleta que m’interpel·lava. Que poc 
m’imaginava que seria la nostra kermesse heroica. Tan grisa i, en 
canvi, tan càlid el seu interior; la seva panxa vellutada. No només 
la maleta m’interrogava sinó, també, els dos peus negres que dor-
mien damunt d’un dels reposapeus. Tan dissonants com ella. Un 
dels joves pintors era negre i recordo que jo ho trobava d’allò més 
sexi, més exòtic. A Barcelona no hi havia gent de color. En tot 
cas, eren unes rara avis. Com els havíem d’anomenar: negres, afros, 
africans, gent de color? L’orgull racial de l’eslògan The black is be-
autiful ressaltava en la moda capil·lar que lluïa al més pur estil An-
gela Davis.  
 

*** 
 
Ens vam allotjar a l’alberg, vam passar uns dies passejant per Pa-
rís, fins que el nostre pressupost es va volatilitzar i, ensems, la 
nostra aventura turística i estudiantil. Vam agafar el tren a la Gare 
du Lyon, direcció a l’estació de Portbou. Gairebé vint hores de 
viatge, fins que vam sentir el cruixit dels frens; ens vam desem-
peresir i, a poc a poc, ens corprenia aquell sentiment de temença 
que ja coneixíem. Havíem de tornar a passar pel suplici de la du-
ana, ara en sentit contrari, i, aquesta vegada, la cosa era molt més 
complicada. En comparació, la sortida d’Espanya havia estat 
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bufar i fer ampolles. Les motxilles anaven rebotides de cultura 
adquirida al Boulevard Saint Germain, que, en aquella època, des-
prés del Maig del 68, emplenava les voreres de taulells amb llibres 
clandestins a la venda, prohibits a la nostra «pobra i dissortada 
terra». Llibres i discs de vinil de jazz, de música clàssica, de pop, 
de rock and roll. També al Marché aux Puces, res a veure amb el 
que és ara, vam adquirir objectes; recordo en especial un cinturó 
de l’exèrcit americà, que devia haver subjectat els pantalons d’un 
combatent de la guerra del Vietnam. Un altre ensurt per a la mare 
quan el va veure. Però si era un objecte trivial, tan sols una cor-
retja del Vietnam, no n’hi havia per tant! En tot cas, el que feia 
feredat era la guerra. I, aquella guerra, era inacabable. 

Els jeeps dels grisos continuaven allí; els mateixos que hi havia 
aparcats el dia que vam agafar el tren cap a París. No sé què hi 
feien allà però hi eren. Al nostre país formaven part del paisatge. 
De fet, estàvem familiaritzats a veure camions patrulla, gossos 
dins de furgons, sirenes bramant i llums giravoltant com uns ca-
vallets de fira. Però, és clar, no ens acostumàvem als grisos, pas-
sejant amb aquell tarannà, aquell compàs de cames de qui es creu 
totpoderós. Ens els miràvem com qui no fa la cosa quan, en rea-
litat, ens tremolava el pensament. Tan sols els albiràvem, ens 
n’apartàvem, com més lluny millor. Encara que no haguéssim fet 
res; encara que tan sols estiguéssim passejant o fent shopping. El 
franquisme tenallava tan fort que l’aire era fet de partícules de por 
que es concentraven amb la presència d’aquelles moles grises. Te-
mor de represàlies de vet a saber què exactament; que amb un 
bisturí o un escarpell t’obrissin el cap i et descobrissin les idees. 
El fet és que els observàvem de cua d’ull i sentíem els seus passos 
de taló rondinar a prop de les cues que s’havien format per passar 
la duana espanyola i, a les quals, és clar, estàvem nosaltres. La 
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frontera amb França, com una cicatriu. Era de matinada i la llum 
de les bombetes, difuminada en la grandària descomunal de l’es-
tació, era tan escarransida que amb prou feines ens vèiem els uns 
als altres. Els agents ens anaven formant en dues cues; en una, els 
que duien bosses i motxilles, com si fossin els delinqüents, i en la 
qual hi havia els meus amics. I, en l’altra, els que dúiem maletes, 
més ben posats i, per tant, menys sospitosos a l’estupidesa de l’es-
tablishment. Una vegada l’equipatge d’un dels delinqüents havia 
estat remenat per l’agent de torn, aquest li feia una creu amb un 
guix. Semblava la creu gammada dels nazis passada per lleixiu, a 
l’espanyola. Només faltava que els estampessin l’estrella de David 
a les camises o samarretes per acabar d’estigmatitzar-los. Ens va 
semblar que, als comme il faut, no els remenaven les maletes; que 
només dibuixaven la creu i que, després, ja podies saltar o trepitjar 
la línia vermella, caminar cap endavant, sense mirar enrere, i anar 
a buscar l’andana des d’on sortia el tren cap a Barcelona. Com 
que les motxilles dels meus companys estaven rebotides de sub-
versió, vam optar per encarregar-li a la maleta la missió de trans-
portar les coses prohibides. Era l’única opció per evitar que 
aquells agents es quedessin amb els nostres tresors i que els grisos 
no ens emmanillessin, ja que tot podia ser. El trasllat el vam fer 
amb presses i tan dissimuladament com vam poder: «Tu tens El 
llibre roig de Mao, oi? Doncs, passa-me’l… Uf, quin missal! Però 
fes-ho amb compte, home! Si ens atrapen, l’hem parit! I tu, les 
revistes de Ruedo Ibérico, oi? Dona-m’ho, encara hi caben… Es-
pera, et dono roba meva i l’entafores a la teva motxilla». Tota la 
teoria maoista, i molt més, embotida dins la meva maleta grisa, 
fins que, de tan embarassada, semblava que estava a punt de parir. 
Seguíem pacients fent cua. Avançàvem, i les dues cues, la dels 
dolents i la dels bons, s’anaven delimitant. Cada cua estava atesa 
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per dos agents darrere de dos taulells. Molt a prop del primer 
taulell de la cua dels bons, impacient per dipositar-hi la maleta per 
tal que aquell bon home li perpetrés la graciosa signatura analfa-
beta, m’adono que el sistema és aleatori. Algunes maletes patien 
igualment l’assalt ignominiós d’aquell agent que, per més inri, duia 
un bigotet, una mena de línia recta sota els narius, com la que, 
simbòlicament, separava els dos països. Glups! No sabia què fer. 
Mirava a totes bandes. No podia moure’m de la cua. Vaig veure 
un guix petit, penjava d’un cordill clavat a una fusta vertical que 
separava els taulells de la cua dels bons de la dels dolents i, amb 
la velocitat d’un flaix, vaig aixecar la maleta del terra, vaig agafar 
el guix i li vaig estampar una creu a la part més punxeguda de la 
seva panxa. Dissimulo, em faig fonedissa entre la gent i, a l’ho-
menet de la segona taula, li regalo un dels meus millors i dolços 
somriures, mentre li mostro la maleta degudament segellada. 
Continuo avançant, no em giro per res del món, pressento la mi-
rada dels grisos a les meves espatlles, com qui no vol la cosa, tre-
pitjo la línia vermella del terra i, amb el pensament, la trepitjo amb 
alevosia y nocturnidad, i per fi, ja soc a Catalunya, encara que res no 
ha canviat. Estic estàlvia a l’altra banda del mur imaginari. Em 
veig com un virus contaminant que ha travessat una membrana; 
un virus transmissor de cultura i llibertat.  

Després, són els meus amics els qui perforen el mur imaginari; 
també segellades, és clar, les seves motxilles i bosses, amb la rú-
brica més matussera que he vist mai.  
 

*** 
 
El tren regional que ens ha de portar cap a Barcelona, a l’estació 
de França, no ha arribat. Ens hem d’esperar unes hores. Decidim 
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anar a esmorzar a algun lloc del poble. Estem radiants de felicitat. 
Cansats d’allò més, però satisfets. Els cabells ens onegen cap en-
rere. I és que la tramuntana bufa com un fuet, ens atrapa pels 
carrerons costeruts del poble i col·lideix contra els nostres ros-
tres. Arribem a la badia. Tot de vaixells hi fondegen. Davant 
d’aquella paleta de tonalitats del mar, d’aquell verd petroli, 
d’aquell verd de tamarius, ens corprèn com una mena de letargia 
de rellotges detinguts. Els nostres rostres al vent s’humitegen sa-
lats d’aquell paisatge net, que ens acull amb serenitat. Tot desprèn 
olor que arriba de França, com l’acordió que sona a l’entrada del 
bar del passeig de la Sardana. Hi entrem tots cinc amb les motxi-
lles i la meva maleta inflada i boteruda, la qual, malgrat tot, manté 
lluent el color gris setinat de gos com fuig. Ha envellit, no puc 
negar-ho; sobre la seva pell es perfilen petites arrugues i la creu 
de guix, com una petjada nazi, tampoc no l’afavoreix; però manté 
altiva la seva dignitat de maleta grisa de Santa Eulàlia. Estem as-
seguts al voltant d’una taula i esmorzem amb fruïció. Ella és al 
meu costat, com un gos faldiller. La miro amb un somriure i 
penso que és una estrella de cine; tot un personatge. Allí, asseguts, 
esperant un pa amb tomàquet, una truita de patates, uns embotits, 
uns cafès amb llet, revivim l’anècdota que acabem de viure. Riem 
pels descosits i, després, ens quedem en silenci. I és que estem 
cansats. Cansats i feliços. A l’aire flota, com un nus de neguit a la 
gola, la nostàlgia de la pèrdua de París. 
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