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EL PRIMER ESTIU 

 

 

El viatge 

 

 A Vernet les tempestes d'estiu arriben i se'n van com una bandada d'ocellots negres. Les 

anuncien les orenetes. Primer volen baix, a frec dels finestrons del primer pis, arran de terra. 

Després cuiten a aixoplugar-se als nius, que són com tasses de cafè amb llet però sense nansa. La 

muntanya retruny i tremola.  Al costat del riu, la secuoia centenària gemega. 

 Ningú sap a on s'amaguen les mosques que al matí volaven assadollades de pa amb mantega. 

Els gats s'escapen. Les mares criden als fills que tornin cap a casa. 

 El cel s'obre i dispara la perdigonada. 

 Després de la tempesta, les pedres de Vernet regalimen i sembla que hagin netejat el cel amb 

un eixugaparabrises. 

 Vam arribar a Vernet de nit. Quan l'autocar va obrir les portes a la mare se li va posar la pell 

de gallina. Només quedavem nosaltres dues i el conductor, però el conductor no va notar el fred 

perquè portava pantalons llargs de franel.la i una camisa grisa abotonada fins al coll. A fora l'aigua 

del riu baixava amb força i, sota la llum dels fars les fulles dels til.lers tremolaven com papallones 

blanques. Les arrels dels til.lers estaves xopes d'aigua. No hi havia ningú esperant-nos a la parada. 

 M'havia adormit amb una galta enganxada al vidre, i la mare em va dir que em despertés, 

perquè ja havíem arribat. La galta mullada. La galta vermella i adolorida. Feia fresca.  Quan la mare 

va haver agafat les maletes,  l'autocar va fer mitja volta i va desaparèixer per on havíem vingut. 

Semblava que llisqués per damunt les ombres blaves. 

 Vernet és un cul-de-sac. Després de Vernet no hi ha res. Només muntanyes. Nosaltres vam 

continuar fins a la casa a peu. Vernet fa pujada. 

 No caminàvem exactament l'una al costat de l'altra. Jo anava unes passes una mica més 

enrere de la mare, perquè parava molta atenció a no trepitjar els bassals d'aigua, però malgrat tots 

els meus esforços aviat les vetes de cuir de les meves sandàlies van quedar xopes d'aigua. Xopes 

com les arrels dels til.lers. Els dits se'm van tenyir del color de les vetes mullades.  Vam enfilar per 

un carrer fosc, vam passar per sota un pont, vam travessar una plaça i vam passar per davant de 

l'oficina de correus i d'una església, fins arribar a una plaça menuda que s'esllevissava. 

 No era el primer cop que venia a Vernet. La mare m'havia explicat que quan jo tenia tres 
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anys vam passar-hi dues setmanes durant les vacances. M'havia ensenyat fotos. Jo corrents darrere 

una pilota per una plaça que s'esllevissava. Jo somrient a la càmara amb un barret de palla. Jo en 

braços de la meva àvia davant el rètol de l'entrada del poble.   Després d'un giravolt  vam 

desembocar a la plaça.  La mare es va aturar  i va deixar caure les maletes al seu costat. Les mans 

crispades.  Jo no recordava ni el carrer fosc ni el pont ni la plaça ni l'oficina de correus ni l'església. 

Ni tan sols el riu o els til.lers amb les arrels xopes d'aigua. Tampoc la plaça menuda que 

s'esllevissava. A la plaça hi havia l'única casa de Vernet amb una finestra il.luminada. I de sobte em 

va agafar por. A l'àvia tampoc la recordava. 

 Aquell estiu havíem avançat dues setmanes les vacances.  Aquell seria el primer de molts 

estius sense el pare. 

 

L'àvia 

 A força d'anys i panys de no dormir-hi ningú, i a manca d'un lloc millor,  l'habitació s'havia 

acabat convertint en un arrest entre el passat i el present, una mena de cambra de mals endreços 

indiferent als rellotges i a les cabòries dels corcs. Una habitació a part, solitària, que no entenia de  

calendaris ni feia falta escalfar les nits d'hivern.   

 L'àvia només hi entrava molt de tant en tant, per agafar un pot de melmelada. Els guardava 

rigurosament etiquetats i arrenglerats al capdamunt de la còmoda, als peus de la Bernadetta, la 

verge tallada en guix, de 66cm, que presidia aquell santuari de records, andròmines i nius d'aranyes. 

Bernadetta, la dels pots de vidre i la dels trossets d'ambre. Un enfilall d'ofrenes d'estiu, rius 

d'almíbar i peixos daurats. 

 L'àvia entrava a l'habitació, perquè a la cuina ja no quedava cap pot de melmelada, i llegia 

“Préssec. Collita de 1969” o “1972. Figues del l'hort del Zacaries”. I sempre era així. No veia el llit 

de baranes de quan la nena era petita o els pocs mobles que havien sobreviscut a la innundació del 

43. Tampoc veia la cara de tedi de la Bernadetta.  Ni s'adonava de quina manera, durant l'estiu, li 

suaven les aixelles. L'àvia entrava a l'habitació i llegia. “Préssec. 1972. Molt dolços”. 

 Fins ahir migdia, que va ser quan la sorda la va cridar des de la placeta avisant-la que algú, 

una veu de dona, podria ser la teva filla, qui ho sap després de tants anys, la demanava al telèfon. I  

llavors tot van ser corredisses, i vinga pujar i baixar escales. 

 A corre-cuita acaba de fer el dinar i apila els quadres entre el llit i la paret perquè no 

molestin i buida l'armari, que la nena no m'ha dit quants dies s'hi quedaran però mai se sap, i aireja 

l'habitació, obre calaixos, espolsa el matalàs, equinça les teranyines que havien apresat l'habitació, 

planxa  llençols, posa rams d'espigol on abans hi havia neftalina, treu la pàtima de pols de la 
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Bernadetta, prepara les croquetes i vés a comprar préssecs que ara estan madurs i sucosos i la nena 

de petita se n'afartava, i tu la renyaves perquè sempre acabava amb rius de nèctar platejat al voltant 

dels llavis i  la barbeta, iguals als camins que dibuixen els cargols sobre l'herba, una crosta dolça 

que et feia venir basarda. 

 Quan va arribar la tempesta l'àvia ja havia endreçat l'habitació i fregit les croquetes, així que 

es va posar una rebeca per no agafar fred i es va asseure a la butaca del costat de la finestra per 

poder espiar a través de la cortina i ser la primera de veure-les arribar. L'àvia amb les cames inflades. 

A fora la pluja freda fuetejava les pedres i espantava les sargantanes. El temps petrificat sota un cel 

orfe d'orenetes i mosques golafres. Es va fer de nit i l'àvia va dubtar sobre si escalfar les croquetes o 

no. Normalment a aquella hora es preparava les herbes d'abans d'anar a dormir, però l'àvia no volia 

separar-se de la finestra. El fanal de la plaça atreia les papallones blanques i les formigues alades. 

Era tard, molt tard quan les va veure arribar. Dues ombres primes travessant la plaça. Dos petons 

ressecs. Un grapat de paraules. La petita tenia la cara inflada de son i la pell de gallina. No van 

sopar.  Estem molt cansades, si el viatge bé, però molt llarg. Demà ja parlarem.  A Barcelona, 

xafogor. Sí, aquí dormirem bé, l'aire de la muntanya. No, no.... Ja hem menjat. No tenim gana. 

 

La piscina 

 

 Feia més de cinc anys que no ens vèiem, i la primera cosa que l'àvia ens va dir és que havien 

construït una piscina nova al poble. Una piscina amb les parets i el terra de color blau cel, i amb 

molta gespa al voltant, i amb una zona per prendre el sol, amb hamaques blanques. Després l'àvia 

em va abraçar molt fort, i després es va posar a plorar com una magdalena. L'àvia es va haver de 

treure les ulleres, perquè els vidres se li entelaven, i va fer  aparèixer, gairebé com per art de màgia, 

un mocador de la pitrera. Tant el mocador com els ulls de l'àvia eren del mateix color blau cendra. 

 Unes passes més enrere, la mare agafava amb tossuderia la maleta. El menjador, les escales, 

el gerro amb flors seques, els pits de l'àvia... Tot feia olor de ceba, però a fora l'aire de la nit era fred, 

i de lluny se sentien els raücs afònics de les granotes. 

 Havia estat un viatge llarg. 

 Al costat de la porta, un mirall rectangular amb el marc daurat ocupava gairebé tot el pany 

de paret. Vaig observar amb molta atenció la sala a través del mirall i em va semblar recordar que la 

mare m'havia explicat que els dormitoris estaven al pis de dalt. Enganxada entre el marc i el mirall 

hi havia una foto d'una parella en blanc i negre. No sabia qui eren. També vaig observar l'àvia. 

 Era una dona menuda amb els turmells i les mans inflades. Tenia molts pocs cabells. Blancs 
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i ondulats. A sota d'alguns blens de cabell, s'entreveia la pell del crani, també molt blanca. Els 

cabells de l'àvia semblava que flotessin per damunt del seu cap. Em vaig fixar que l'àvia 

contínuament movia les mans. L'àvia deia que havien construït la piscina a la part més alta del 

poble, a on abans hi havia hagut l'hort del Zacaries, i que des d'allí dalt hi havia una vista molt maca 

de les muntanyes, perquè la piscina estava encarada cap a la vessant nord, que era per on 

antigament hi havia hagut les mines, i mentre xerrotejava, les mans de l'àvia es movien al seu 

voltant com arnes grassonetes, amb el vol curt i domesticat. Les mans de la mare, en canvi, 

penjaven al costat del seu cos com perdius mortes. Vaig badallar. 

 A fora, l'aire de la nit era fred, i entrava per la finestra. També van entrar dues papallones 

blanques encisades per la llum de la làmpada. Jo m'havia endut una mica d'aquell aire fred als peus. 

Però no sabia si era el fred que m'havia agafat durant el viatge en autocar o el fred de les muntanyes. 

Calçava aquelles sandàlies violetes que el pare m'havia regalat pel meu aniversari. Eren les meves 

sandàlies preferides. Una de les dues papallones blanques es va cremar les puntes de les ales i es va 

sentir un espetec. 

 Llavors l'àvia va callar i va mirar fixament la galta de la mare. Jo crec que va veure el blau 

que la mare amagava amb maquillatge, i llavors la mare va dir que havia estat un viatge llarg i que 

estàvem cansades. L'àvia ens va preguntar si volíem croquetes de pollastre i jo anava a dir que sí 

quan la mare va contestar que ja havíem sopat, i vam pujar a una habitació plena de mobles vells i 

pots de melmelada. 

 

El blau 

 

 Les  protagonistes indiscutibles dels estius de Vernet són les orenetes. Dansen a primera hora 

del matí i a l'última hora de la tarda. Dansen quan s'atansen les tempestes. Durant el dia, són com 

minúsculs meteòrits alats amb la panxa blanca. A la ciutat, en canvi, sempre hi ha els mateixos 

ocells grassos i descolorits. Els mateixos ocells a l'hivern o a la tardor a la primavera o a l'estiu. 

També hi ha gavines i falciots i pardals. Però els grans protagonistes alats de la ciutat són els 

coloms descolorits. Els coloms grassos amb les potes acabades amb munyons deformes. Els coloms 

amb els becs bonyeguts i els paràsits plans sota les ales. Els coloms. 

 Hi ha coses, però, que no canvien. Hi ha coses de la ciutat i hi ha coses de Vernet i  hi ha 

coses que tant és poden trobar en un lloc com en un altre. El blau de la galta esquerra de la mare, 

que la mare intentava dissimular amb maquillatge, era una cosa d'aquestes que no canvien. Tant a la 

ciutat com a Vernet. Estava. Entremig del blau de la ciutat i el blau de Vernet 180 quilòmetres  
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d'autopista, dos parades a la benzinera i una parada per fer pipí, infinitat de carreteres secundàries.   

 A la ciutat hi ha coloms, a Vernet, orenetes. Però el blau continuava igual de blau a la ciutat 

que a Vernet, potser només s'havia tornat una mica més pàlid. De mosques, n'hi ha tant en un lloc 

com en un altre.  Són així de pesades. 

 

 

 

 

La mosca 

 

 A l'últim, la mosca es va parar damunt la galta, i la vaig fer fora d'una manotada. Feia estona 

que la sentia volar pesadament per l'habitació. Furgant entre els somnis i la roba, entre els mitjons 

bruts. Vaig entreobrir els ulls amb mandra i pel foradet que quedava entre el coixí i el cobrellit vaig 

veure  l'estàtua d'una verge envoltada de pots de melmelada. També vaig veure el necesser de la 

mare i el flascó amb les pastilles d'abans d'anar a dormir, els peus d'un Crist penjat a la paret. Devia 

ser tard. Per sota la porta i per les escletxes dels porticons es filtrava una llum blanca inflamada per 

la piuladissa de les orenetes. Vaig prémer l'entrecuix amb força i em vaig incorporar del llit sense 

pressa. Tenia pipí. Al llit del costat la mare dormia, o feia veure que dormia. 

 -Tinc pipi. 

 La mare va remugar alguna cosa amb la boca pastosa. El labavo és aquí al costat. Vesteix-te 

i baixa, que jo vull descansar una mica més. “Vull descansar una mica més” volia dir que la mare es 

quedaria al llit fins l'hora de dinar. Com els caps de setmana quan es discutia amb el pare. 

 De l'habitació fins a la cuina, que estava al pis de baix, vaig comptar vuit aranyes: Dues a 

l'habitació, però lluny del meu llit; una amagada a la finestra del lavabo; tres al sostre de l'escala, i 

dues al passadís que comunicava la sala d'estar amb la cuina. Les aranyes.  No hi havia res al món 

que em fes més por. Per això quan l'àvia em va sentir baixar i va treure el cap pel forat de l'escala 

em va enxampar vigilant el sostre  i amb l'esquena enganxada a la paret. 

 L'àvia em va estrènyer entre els seus pits flonjos i de reüll  vaig localitzar la novena aranya, 

immòbil al costat del mirall.  L'aranya es va moure de manera quasi imperceptible i vaig sentir un 

calfred. Llavors a l'àvia se li van escapar unes llàgrimes i jo vaig aprofitar per escapar-me de 

l'abraçada. 

 Més endavant m'acostumaria a aquests estirabots de l'àvia. En el moment més inesperat 

l'àvia es tornava silenciosa, i li naixia un singlot a la gola, i altre cop feia aparèixer, com per art de 
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màgia, el mocador blau cendra de la pitrera. Però aquell matí la reacció de l'àvia em va fer badallar. 

 

 

L'esmorzar 

 

 L'àvia em va dir que pugés a l'habitació a buscar les sabates perquè no podia anar descalça. 

Les vetes de les sandàlies encara estaven humides, però me les vaig posar igualment. 

 Entretant, l'àvia havia disposat la taula com si es tractés d'una fireta de nines en un aparador. 

Damunt de l'hule groc amb floretes blaves hi havia un joc de plat i tassa, amb una cullereta 

platejada al costat. I al  mig de la taula, gairebé en filera índia, una gerra amb aigua, una panera amb 

préssecs vermells, un platet amb tres torrades, un plat més petit amb una peça de mantega i un 

ganivet i un tros ben ample de formatge roquefort. L'àvia s'hi havia mirat molt a l'hora de triar les 

formes i els colors. Fent joc amb les floretes de l'hule hi havia un tovalló blau cel.  Però a mi l'olor 

del formatge em  va fer venir ganes de vomitar. 

 —No tinc gana. 

 L'àvia va mirar nerviosa la taula sense entendre què havia fet malament. 

 —Però nena que no veus que si no menges no et faràs gran? 

 —Kellogs de xocolata? 

 —Com? 

 —Un préssec està bé. 

 Erem dues completes desconegudes, però en el reflex del mirall això no semblava preocupar 

a ningú. Mentre l'àvia es fregava les mans al davantal amb ànsia em vaig eixugar el suc del préssec 

amb la punta del tovalló i vaig inspeccionar les bigues de damunt del meu cap, buscant una desena 

aranya. 

 —Tu  potser no ho recordes. Però quan tenies tres anys vas venir a passar un estiu aquí. I a 

les tardes anavem a buscar gerds amb les galledes de plàstic. I després fèiem melmelada. I tu 

m'ajudaves a tapar els pots. Era molt divertit. 

 Però jo no recordava ni la muntanya ni les galledes de colors. Recordava com l'àvia  havia 

dit borratxo mort de gana al pare i com el pare li havia contestat vella bruixa boja i amargada. 

 —Em sembla que amagaves un pot de regalèssies en aquella vitrina... 

 L'àvia va caminar feixugament fins on li vaig assenyalar, i amb un gest triomfal va treure un 

pot metàl.lic amb la tapa rovellada. 

 —En vols una? 
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 Vaig fer que sí amb el cap. I vaig pensar que la papada de l'àvia es movia com la gelatina 

que ens posaven al menjador de l'escola. L'àvia  sencera era com un enorme flam. Amb els pits 

enormes, i el cos petit i rabassut que es balancejava insegur sobre les caderes. Aquest pensament em 

va fer somriure. I l'àvia, en veure-ho, va somriure també. 

 A mesura que llepava la regalèssia, els tous dels dits van anar canviant de color. Eren d'un 

color molt semblant al blau de la galta que la mare amagava sota capes i més capes de maquillatge. 

Però això llavors no ho vaig pensar. Vaig pensar que tenia els peus freds i que aquelles sandàlies 

eren les meves sandàlies preferides  perquè  me les  havia comprat el pare. També vaig pensar que 

m'agradava l'àvia i que quan acabés l'estiu la mare ja s'hauria recuperat del blau que li havia fet el 

pare. Després d'esmorzar l'àvia em va explicar la història de la Bernadetta i em va dir que ben dinat 

aniríem plegades a la piscina. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


