


A Rebeca i Raquel, les xiquetes que habiten el meu cor

A Llorenç, que estava per nàixer mentre escrivia

A Irene, que m’habita sencera
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e les coses que Pau havia

descobert als dotze anys,

n’hi havia almenys dues

que eren certes, segures i

innegables. Era la primera

que Sara, germana única,

de cinc anys i a punt de

fer-ne sis, tenia una malaltia greu i probablement

inguarible.

La segona era la certesa que els mags habiten les

muntanyes. Tots sense excepció. I això era perquè,

com bé deia la seua àvia, les muntanyes són llocs de

màgia a tot arreu del món. Per tant, era de lògica

pura que, si les muntanyes són indrets màgics des de

l’antiguitat més antiga, tant a les civilitzacions conegu-

des com a les desconegudes, els mags hi visqueren.

La primera cosa certa, això de Sara, no li ho havia

dit ningú expressament, però no calia. Ho endevinava

a la cara de sa mare, quan el metge venia a casa i

aconsellava l’ingrés de Sara a l’hospital. Llavors la

mare premia fortament els llavis per no plorar. També
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ho veia en son pare, que s’havia tornat molt rabiüt

d’ençà que la malaltia de Sara havia manifestat els

primers símptomes.

Però sobretot, i sense que els seus pares sembla-

ren adonar-se’n, ho sabia per Sara. Va ser el dia que

ella li va regalar la seua pedra màgica. Era un dissab-

te de matí. Com passava molts dissabtes, s’havien

despertat abans que els pares. Jugaven al joc del

drac, un joc que a Sara li agradava molt. Quan hi

jugaven, Pau sempre havia de fer de drac i acaçar-la.

Ella s’amagava sota els llençols i ell es llançava al seu

llit per agafar-la.

Aquell dissabte, però, va ser un poc diferent. La

mare s’alçà i començà a preparar la maleta de Sara,

que havia d’ingressar una temporada a l’hospital. Que

era un matí especial es veia ben clar, perquè la mare

sempre es posava nerviosa i els feia crits quan juga-

ven a dracs, però aquell matí no va dir-los res, ni una

paraula. Després d’una estona Sara es va cansar i va

dir que ja no volia jugar més. Fou aleshores que li

parlà de la pedra.

—Pren-la, Pau —va dir-li mentre es treia la cade-

na del coll—, vull que te la quedes.

Aquella era una pedra molt especial per a Sara. Li

l’havia regalada l’àvia i Pau sabia que era una pedra

amb una història, encara que la desconeixia. Eixa era

una qüestió que l’havia fet sentir-se molt gelós, sobre-
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tot perquè Sara no havia volgut contar-li mai què

tenia aquella pedra. De fet, se l’estimava tant que es

negava a traure-se-la del coll fins i tot quan es dutxa-

va. A la mare li costà d’acceptar aquesta mania de

Sara, però finalment va accedir-hi. Pau es pensava

que era perquè estava malalta i li consentien coses

que per a ell haurien estat impensables. Per això es

va quedar tan parat quan ella li l’oferí.

—No puc, Sara —va dir—, és la teua pedra màgi-

ca.

—A l’hospital em fan moltes proves i sempre me

la fan traure. Es queda sola a la tauleta, i així no pot

fer cap classe de màgia.

—Li has demanat desitjos? —va preguntar Pau,

amb l’esperança de saber alguna cosa més.

—Sí.

—I s’han complit?

—Alguns.

—Li has demanat de posar-te bona? —insistí ell.

—Ho vaig fer al principi. Però ara ja no.

—Per què?

Sara alçà el cap i el mirà als ulls atentament abans

de respondre-li:

—És una pedra massa xicoteta per a fer una

màgia tan gran.

Pau es quedà pensarós. No se li havia acudit mai

que poguera haver-hi una màgia gran i una màgia
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petita. Però li va semblar una resposta que tenia sen-

tit i va estar-hi d’acord. D’ençà que estava malalta, i

d’això ja feia més d’un any, la seua germana sembla-

va que haguera crescut molt. No en centímetres, això

no, més aviat es podia dir, en aquest aspecte, que

s’havia tornat més menuda i més prima; però, a Pau,

cada dia li resultava més fàcil de raonar amb ella. Tot

i així, no estava gens convençut d’haver-se de quedar

la pedra. Sobretot perquè li semblava que no se la

mereixia. L’havia envejada tantes vegades!

—Si vols —va dir— te la puc guardar. Però te la

tornaré quan vingues de l’hospital.

—Però vull que la dugues penjada, Pau, i vull

que te la quedes, si no torne.

Sara va dir tot això d’una manera molt seriosa. De

fet, ho va dir de tal manera que Pau va comprendre

clarament què volia dir Sara amb aquell “si no torne”,

i mentre ho comprenia va sentir una espècie de pun-

xada a la panxa, i un nus gros a la gola, com si Sara,

per comptes de donar-li la pedra, li l’haguera feta

engolir de colp. Però no va dir res. Va penjar-se, sim-

plement, la pedra al coll i va prometre que no se la

llevaria.

Eixa fou la primera promesa, una promesa que li

va costar un bon disgust complir. El primer dia que

va acudir a classe amb la pedra penjada al coll va

haver d’oir una tirallonga de burles d’alguns com-
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panys. Li deien que això eren coses de xiques, més

encara, de “marietes”. Tot plegat no sonava gens afa-

lagador.

Després va optar per canviar la cadena de Sara

per un cordó negre molt discret i per portar la pedra

amagada sota la samarreta. Desfer-se de la pedra que-

dava totalment descartat. Una promesa té això de

dolent, que saps que no s’ha de trencar.

La segona promesa, també l’havia feta a Sara.

Aquesta vegada fou a l’hospital. Era el primer dia de

vacances d’estiu, i Pau anà amb son pare a veure la

seua germana. La sala de l’hospital per als xiquets era

plena de jocs, però Sara no tenia ganes de jugar i es

quedava al llit.

—M’ensenyaràs de muntar amb bicicleta, Pau? —li

havia preguntat.

—Quan sigues més gran. Jo vaig aprendre’n als

set anys.

—Però jo no tindré mai set anys, Pau. Me n’has

d’ensenyar ara!

Sara va dir això amb un convenciment tan gran,

que Pau va saber que ella li deia la veritat, que no era

com aquella volta que li havia dit que no li feia gens

de por entrar en la cova perquè volia entrar-hi amb

Pau i els seus amics, i ell ja sabia que en realitat sí

que tenia por i feia la valenta. Ara, però, el que li

deia era veritat, i per això li va prometre que sí, que li
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ensenyaria de muntar amb bicicleta tan bon punt

isquera de l’hospital i tornara a casa.

—Però ja saps que ho haurem de fer d’amagat —

va dir Sara—. Segur que troben que no em convé.

—T’ensenyaré de muntar —va prometre Pau—.

Encara que em castiguen.

—Gràcies —va dir ella. I en un moment restà

adormida. Dormia molt, Sara, des que estava malalta.

Mentre Sara dormia i els pares parlaven amb els

metges, Pau començà a fer els seus plans.

Començaven les vacances i ho tenia tot aprovat, però

ja sabia que aquest estiu no podia esperar que fóra

com els altres anys. No podria jugar a casa amb Sara,

perquè no hi era. No podrien fer excursions a la plat-

ja amb la mare, perquè la mare era a l’hospital. No

anirien enlloc amb la tenda de campanya. Sabia que

els pares estaven preocupats. Tenien molts malde-

caps. Darrerament era molt difícil parlar amb ells.

Estaven sempre com absents, pensant en unes altres

coses, segurament en Sara i en la seua malaltia.

Això, malgrat saber que no estava gens bé, el feia

sentir gelós de Sara. Més d’un dia s’havia posat el

termòmetre per comprovar si no tenia, ell també,

alguna malaltia que fera que els pares s’adonaren de

la seua existència. Fins i tot havia intentat enganyar-

los. Va buscar un encenedor per casa per calfar el

termòmetre. No en trobà cap, però sí una capsa de
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llumins. Ara, el va calfar tant que el termòmetre va

esclatar i es féu miquetes. Quan trobà el mercuri a

terra, una boleta preciosa i argentada, va tenir por

d’agafar-la. Potser el mercuri era verinós? L’enciclopè-

dia no en deia ben res, però igualment se les apanyà

per agafar la bola amb un paper sense tocar-la amb

els dits.

Aquesta experiència li ensenyà algunes coses.

Una, que realment no tenia gens de ganes de posar-

se malalt. Ho demostrava el fet que no havia estat

capaç de tocar el mercuri amb les mans per si li

passava res. Una altra, que més valia deixar les coses

com estaven, perquè comprar un nou termòmetre a

la farmàcia li va costar una bona part dels estalvis. A

més a més, no en trobà cap que fóra igual que el que

s’havia trencat. Això el va tenir preocupat, però quan

la mare agafà el nou termòmetre per posar-lo a Sara,

ni es va fixar que era un termòmetre diferent. No

s’adonaven de res, ni ella ni el pare. Cap dels dos no

li havia dit res de la pedra que duia penjada al coll, i

enguany tampoc no l’havien felicitat per les notes.

Sara havia de guarir-se per tal que les coses tornaren

a ser com abans. Però els metges no hi trobaven

solució, això ja ho veia prou. Feia més d’un any que

Sara estava a les seues mans i no havia fet més que

empitjorar. Potser era el moment de buscar un altre

remei.
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Ell només sabia dues coses ben certes, i tenia

dues promeses per complir. Ara per ara, tal com esta-

ven les coses, els seus plans només podien prendre

una direcció. De manera que, quan els pares acaba-

ren de parlar amb els metges i s’acostaren amb cares

tristes, tot i que intentaven de somriure perquè ell no

se n’adonara, els va abocar la pregunta:

—Quan eixirà Sara de l’hospital?

—No ho sabem, Pau; quan ho diguen els metges

—va respondre el pare.

—Però què us han dit: que tornarà demà o d’ací a

dos dies?

—No serà tan prompte, fill. Sara encara en té per

més de dues setmanes, perquè volen provar un nou

tractament.

Pau va pensar que dues setmanes eren un bon

grapat de dies. Prou per a fer tot allò que havia de fer

i ser a casa quan Sara retornara per ensenyar-li de

muntar amb bicicleta.

—Us sembla que podria passar uns quants dies

amb els iaios?

—De veritat t’agradaria, Pau? —la veu de sa mare

expressava alleujament.

—Sí, i tant! Tu has d’estar amb Sara i el pare ha

de treballar. M’agradaria anar al poble i passar uns

quants dies amb ells.
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—A nosaltres ens sembla molt bé, Pau. De fet, ja

havíem pensat a proposar-t’ho, si vols que et diga la

veritat —digué son pare.

—Perfecte! —va dir Pau, i somrigué. Havia resul-

tat molt fàcil. “Tant de bo que fóra sempre així” —va

sospirar dintre seu.

Els seus plans anaven per bon camí.
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UNA CONVERSA AMB L’ÀVIA

Amb l’avi, Pau sovint havia trescat per la mun-

tanya, però en aquestes passejades mai no havien

passat d’un determinat punt. Era un lloc on es veia

que la vegetació canviava i es tornava diferent. Els

matolls olien d’una altra manera i sempre que s’hi

havien acostat, en aquell paratge, Pau havia sentit

una mena de silenci estrany.

A partir d’allà, el camí deixava d’existir i la pujada

es veia molt i molt costeruda. De fet, ho era tant que

no se’n veia el final, no s’arribava a distingir el cim de

la muntanya.

Però, encara que resultara tan misteriós —el canvi

de vegetació, el silenci—, Pau no havia dit mai a l’avi

de pujar-hi, perquè quan arribaven allà solia trobar-se

tan cansat que no tenia esme ni de parlar. El camí

fins en aquell indret, l’havia fet moltes vegades i esta-

va segur de recordar-lo.

Pensava tot això mentre observava el cim de la

muntanya des de l’andana de cals avis. Aquell era un

dels seus amagatalls preferits: l’andana, amb aquella

petita finestra que enquadrava justament el cim de la

muntanya. Sempre li havia agradat contemplar-la des

d’allà, perquè cada vegada que l’observava li sembla-

va veure una muntanya diferent. Era el pic més alt de

la serra. L’avi li havia confessat un dia que mai no hi
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havia pujat, i que eren ben poques les persones que

ho havien fet. Els núvols es passejaven sovint per

aquell puig, el vestien de formes diferents, i era per

això que Pau no el veia mai de la mateixa manera. A

més, sempre que l’observava una estona llarga acaba-

va sentint-se un poc estrany.

—És misteriós, veritat? —va dir una veu darrere

seu. Pau féu un bot. Era l’àvia.

—M’has espantat, iaia.

—Mires l’Enganyós?

—Sí. Per què es diu així? —preguntà Pau.

—Perquè adés és d’una manera, adés d’una altra.

Unes vegades sembla un ocell, unes altres pren la

forma d’un barret... Coses de la màgia.

—Quina màgia, iaia?

—La màgia de la muntanya, Pau —respongué ella.

—És gran o petita, aquesta màgia, iaia?

—Home, jo trobe que ha de ser una màgia gran

tractant-se d’una muntanya tan alta —respongué

l’àvia. I Pau va assentir amb el cap. Justament com

havia imaginat. “Ara —va pensar— és el moment de

fer la meua pregunta.”

—Hi viu cap mag, en aquesta muntanya, iaia?

—Ja ho crec!

—I quin nom té?

—I ara, Pau! Quines preguntes fas? El nom d’un

mag és un secret.
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—Per què, iaia?

—Per què? Això és complicat. Com t’ho diria?

L’àvia mirà enlaire una estona; bellugava les mans

sobre la falda, com si teixira una xarxa per a atrapar

paraules.

—El nom d’un mag és com el cor d’una criatura

acabada de nàixer. Batega tan de pressa que et pen-

ses que se li escapolirà del cos i arrancarà a volar tot

sol. Llavors potser s’unirà a un huracà d’ocells,

d’aquells que prenyen l’aire i el mouen en la fugida

de l’hivern. Travessarà segurament una mar molt anti-

ga, amb habitants antics, amb sirenes que canten

cançons de sal i sol. I arribarà en un desert, llarg país

de l’estiu, on cada gra de sorra dibuixa un nou mirat-

ge als seus estimats nòmades. Vull dir amb això, Pau,

que el nom d’un mag és una timba que amaga un

món sencer. A dintre hi ha tots els paratges i totes les

regions, tots els anhels i totes les passions, les ambi-

cions, els somnis, però també la por, l’espant, la

covardia, la tristesa, l’enyor i el desconsol. Hi ha els

dies i les nits, el fred i la calor, la manca de llum, la

manca de foscor, i tot allò que es troba entre la llum i

la foscor. El nom d’un mag és una timba que conté a

dintre tota la màgia. És per això que és secret. Dir

aquell nom sense solta ni volta faria volar tota la

màgia. Quin daltabaix! T’ho pots imaginar?

Pau s’havia impressionat.
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—Però, i Merlí, iaia, o el mag d’Oz?

—I com saps que aquests són els seus noms ver-

taders? Cal un nom per a anomenar els mags, però

potser no és l’autèntic.

—Com saps tot això, iaia? Has parlat com si ho

hagueres llegit en un llibre.

L’àvia va esclatar a riure.

—Això és un gran afalac, Pau. Sé tot això perquè

sóc vella i curiosa, fill, i he viscut tota la vida vora

aquesta muntanya, i he vist algunes coses i me n’han

contat d’altres. I ho he pogut dir així, perquè, quan ja

ningú no s’ho esperava, ni jo mateixa, vaig tindre

l’oportunitat i les ganes de saber un poc de lletra. I

vaig aprendre a escriure bé i a llegir de pressa, sense

haver de moure els llavis a cada paraula. I des de lla-

vors, la teua iaia llig més llibres que no et penses.

—Ja ho sabia, això, que la mare sempre ho conta

a les seues amigues amb molt d’orgull. Però el iaio

també ha viscut sempre ací, i és vell com tu, i diu que

tot això de la màgia són històries.

—A vegades rebutgem allò que ens fa por, Pau —i,

a ell, li semblà que li parlava d’alguna cosa ben

important.

—Què vols dir? —preguntà.

L’àvia va asseure’s en una cadireta de boga i va

mirar per la finestra. Va estar una estona contemplant

l’Enganyós. Els seus ulls lluïen, com si amagara
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secrets innombrables darrere aquelles boletes fos-

ques. Després, amb una veu especial, talment com

quan contava històries, va dir:

—La màgia és poderosa, Pau, però el poder

també amaga molts perills. Conéixer la màgia, dema-

nar-la, requereix molta força. Però no parle de força

física, vejam si m’entens. No és la mena de força que

es necessita per a alçar un gran pes de terra. No, és

més aviat... coratge. Això és. Molt de coratge.

—I el iaio no té aquest coratge?

—I tant que sí! El teu iaio és un home molt corat-

jós. Sempre podràs recórrer al seu coratge en els

moments difícils. Però després no se’n recorda.

—I jo, iaia, creus que tinc coratge?

L’àvia va notar que aquesta era una pregunta molt

important per al nét.

—Sí, crec que n’arribaràs a tindre molt.

—Prou com per a conéixer la màgia?

—I això, Pau, per què ho preguntes?

Pau estava tan nerviós que sense ser conscient

havia anat estirant el cordó que portava sota la samar-

reta i ara acariciava la pedra. L’àvia ho va veure, i els

seus ulls restaren fixos, com absorts en aquell movi-

ment. Era la pedra de Sara, la pedra que ella havia

regalat a la néta. Els ulls de l’àvia van lluir més que

mai i, en aquell instant, Pau pensà que potser l’àvia

s’enfadaria, o cridaria, o es posaria a plorar.
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Fou un moment difícil, tens, com quan l’aigua és

a punt de trencar el bull, com el cel quan esclata de

roig perquè el sol s’amaga enfonsant-se terra avall.

Però després passà. Amb una veu suau que Pau no

s’hauria esperat gens, l’àvia va preguntar-li, tot signant

la pedra:

—Te l’ha donada ella?

—Només perquè li la guarde, mentre és a l’hospi-

tal —respirà fondo—. Necessite trobar el mag, iaia.

I cal creure que aquelles foren les paraules més

difícils que Pau havia hagut de pronunciar mai de la

vida. Tenia por, una por tan gran com tota aquella

casa. Notava com creixia dins seu, com li eixia per tot

el cos, com envaïa tot allò que mirava. Li feia por que

l’àvia s’ho prenguera de broma, que es posara a riure,

que el mirara com si fóra un nen que acaba de dir la

ximpleria més gran de la seua vida.

Perquè si l’àvia reia, si l’àvia s’ho prenia de

broma, si arribava a creure que ell s’havia begut

l’enteniment, llavors estaria sol a la vida, sol amb els

seus pensaments i la seua por, i això significaria que

ja no hi hauria dues coses certes en la seua vida, sinó

una de sola, justament la que menys li agradava.

L’àvia de Pau, però, va assentir amb el cap, lenta-

ment, conscient que ell havia parlat molt de veres.

Durant una bona estona, cap dels dos no va dir

res. No, Pau no volia explicar res més. A l’àvia, no. Si
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l’àvia anomenava Sara, no podria resistir-ho i es posa-

ria a plorar, perquè li semblava que l’àvia era l’única,

com ell, que comprenia què significava exactament

que, aquella pedra, la duguera ara penjada al coll. Els

pares no s’hi havien fixat, en allò, però Pau estava

segur que, a la seua àvia, no se li escapaven coses

així. Després, ella s’alçà de la cadira.

—Que has de demanar res al mag, Pau?

—Sí —respongué ell amb un fil de veu.

—Deu ser una cosa difícil.

—Sí.

—I deus voler anar-hi sol, veritat?

—Sí.

—Bé, doncs —l’àvia respirà fondo—, tenim molta

faena, no creus? Haurem de preparar una motxilla

grossa i t’haurem de fer un plànol de pujada a

l’Enganyós. Necessitaràs tres dies ben bons. Vejam...

La primera nit, la podries passar al mas abandonat de

Marimon. Potser trobarem una clau vella que aprofite

per obrir aquella portota. És clar que també haurem

de convéncer el teu avi, i potser això serà la cosa

més difícil, però trobe que ho aconseguirem. La sego-

na nit...

—Iaia! —la va interrompre Pau.

—Què?

—De veritat que m’hi deixaràs anar?

—Sí.
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—M’ho promets?

—T’ho promet.

—Has pujat mai al pic de l’Enganyós, iaia?

—Sí, però ja fa tants anys! Espere recordar-me’n.

On s’agafava aquell caminoi...?

L’àvia de Pau començà a baixar les escales de

l’andana, parlant tota sola amb els seus records. Pau

s’havia quedat bocabadat, impressionat, sorprés, mol-

tes coses alhora. Era fantàstic que l’àvia haguera

acceptat els seus plans, però sobretot, allò que més

l’havia colpit era saber que ella ja hi havia pujat, a

l’Enganyós, feia molts anys. Ben pensat, fins i tot era

possible que haguera vist el mag. Com, si no, podia

saber tot això dels noms?

Pau s’abocà a la finestra. Durant un moment els

núvols escamparen i pogué veure la muntanya sence-

ra. L’Enganyós es mostrava als seus ulls: alt, difícil, un

cim ben escarpat. Pau acaricià la pedra de Sara, i,

com si parlara amb ella, amb veu molt baixa li va dir:

—Veus la muntanya, Sara? Pujaré fins a dalt, bus-

caré el mag, faré els meus tractes amb ell. I quan

torne, t’ensenyaré de muntar amb bicicleta.
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onvéncer l’avi degué

resultar una feinada con-

siderable. Pau va oir

l’inici de la discussió del

llit estant. L’àvia feia tots

els possibles perquè l’avi

no s’enfilara a la figuere-

ta, com en deia ella d’enfadar-se, però ell s’hi enfilava

i no hi havia manera de fer-l’en baixar.

—Però com vols que deixem que el xiquet se’n

vaja sol a la muntanya? Que t’has tornat boja? —deia

l’avi.

—Mira, Saoro, de vegades hi ha coses que s’han

de fer.

—Molt bé, doncs fes-les tu, però no m’envies el

xiquet allà dalt.

—Però és que ell ho necessita, que no ho entens?

—És clar que no ho entenc! Un xiquet no pot fer

allò que li done la gana.

—Ja sé què vols dir, però això és diferent. Hi ha

problemes que s’han de resoldre.
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—Però què ha de resoldre ell pujant a la mun-

tanya? A més, que no és el teu fill. Què diran sa mare

i son pare, quan els ho digues?

—És que no els ho direm, ni a sa mare ni a son

pare.

—Ja ho deia jo, tu tens el cap fluix. No, que no,

Maria, que el xiquet no se’n va enlloc, això, ja t’ho

dic jo!

—Raonem, Saoret.

—Què hem de raonar? No hem de raonar res!

—No crides, que Pau t’oirà!

—I tant que m’oirà! Els xiquets d’ara es pensen

que poden fer tot allò que els done la gana. A la seua

edat, ja feia un any que jo treballava per a mon pare,

saps?, i...

—Ho veus? —va interrompre’l l’àvia.

—Què he de veure?

—Que a la seua edat ja es poden fer algunes

coses. Tu ja treballaves, i ell anirà a la muntanya.

—No m’emboliques, Maria, que et conec.

—No t’embolique ni res. No, si encara m’hauré

d’enfadar, jo també. Que he fet mai cap bogeria? Que

m’has vist mai malbaratar els nostres fills? Que no he

tingut seny des que tenia set anys? Perquè has de

saber que, si tu treballaves als onze, jo ja ho feia als

set, que es va morir ma mare i haguí d’encarregar-me

de tot. O no?
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—Sí, però...

—Ni però, ni res. El xiquet ha d’anar a la mun-

tanya i anirà a la muntanya. Li ho he promés i amb

això està tot dit.

Després d’aquella frase, Pau ja no va oir res més.

Els avis xiuxiuejaven. Tots dos havien baixat de la

figuereta i ara devien ser a peu pla perquè ell ja no

podia distingir les paraules. De totes maneres, no li

calia. Una promesa té això de bo, que saps que no es

pot trencar. Ell compliria les promeses que havia fet a

Sara, i estava segur que l’àvia compliria la seua.

Tornà a parar l’orella, però els avis s’havien que-

dat muts o parlaven tan baixet que ja no podia oir

ben res. En el silenci de les paraules i les veus, tan-

mateix, començà a oir uns altres sorolls: una biga que

grinyolava de tant en tant, les granotes que raucaven

a la bassa... També els grills i alguna mena d’ocellot

que no sabé identificar.

Com devia ser la nit a muntanya? L’àvia havia par-

lat d’un mas abandonat on podria dormir. Però allà

seria tot molt fosc. Li caldria agafar una llanterna i un

grapat de piles de recanvi. I un sac de dormir. Segur

que la motxilla pesaria a muntó; hauria d’agafar

només les coses imprescindibles. Havia fet acampada

una pila de vegades, però això era diferent. Això era

una aventura amb totes les lletres majúscules. Una

aventura de debò. Tindria prou coratge? L’àvia li havia
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dit que sí. No era poruc, però també era cert que mai

no havia dormit tot sol fora de casa.

Provà d’imaginar la nit ben fosca. Provà d’imagi-

nar que era sol a muntanya... Un calfred li va recórrer

l’espinada. Un soroll. Què era? Un animal? Badà els

ulls. Tot era fosc com una gola de llop. Tal com havia

imaginat. Més fosc encara. El soroll s’acostava. Eren

les potes d’algun animal que corria, que venia, de

pressa, molt a prop... Pau va intentar eixir del sac de

dormir: la cremallera, calia obrir la cremallera, però

les mans no responien a les seues ordres, no es

movien de la vora del seu cos estirat. Es trobava para-

litzat, sense poder amagar-se d’aquell animaló que

corria i arribava i ja en sentia l’alé i ja l’agafava i...

Es despertà entresuat, mig alçat al llit. De

moment, no va saber on es trobava. A poc a poc, els

ulls se li acostumaren a la foscor. Va veure la cadira

amb la seua roba penjada, la vella còmoda de l’àvia.

Era al poble i no passava res. Tornà a tombar-se. Els

malsons sempre acudien quan l’esperava alguna

prova. Li passava igual amb els exàmens. Sempre que

n’havia de fer un, tenia malsons d’aquesta classe. No

hi eixien animalons ni es trobava a la muntanya, és

clar. Sovint tenien a veure amb la prova que l’espera-

va. L’últim que recordava, per exemple, havia estat

per la prova de música. A ell, li agradava cantar, i la

família sempre li havia dit que ho feia molt bé. No
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sols els pares i els avis, també els oncles i les ties, i

les cosines de la mare. Durant el curs la mestra també

li ho havia manifestat. Però el dia abans de la prova

va tenir un malson. El cas era que havia de cantar en

un escenari. Era com una festa. Els pares seien en pri-

mera fila, igual que Sara i algun dels metges que

l’assistien. També hi havia la mestra de música. Però

quan obria la boca per començar la cançó, descobria

que no podia, que per molta força que fera, des de

l’estómac, com la mestra li havia explicat, no hi havia

manera que cap so isquera a l’exterior. I així, fent el

ridícul i sentint-se immòbil, es va despertar. Igual que

aquesta nit.

Però després, en la realitat, les coses havien anat

bastant bé. Cantà i no tingué cap entrebanc a l’hora

de fer sentir la veu. La seua nota havia estat de les

més altes de la classe. De manera que, ara que hi

pensava, el malson potser era una espècie de senyal.

Potser significava que tot li aniria bé quan fóra a la

muntanya. Potser volia dir que hi arribaria sense difi-

cultats, que hi trobaria el mag, que farien tractes...

Segur que sí. Havia de ser així. Era la millor explica-

ció que se li acudia. Aquestes reflexions feren que se

sentira molt millor.

Buscà la pedra i l’acaricià amb els dits. Va pensar

en Sara, que ara devia dormir. I, amb aquest pensa-

ment, ell també s’adormí.
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APRENDRE D’ESPERAR

Quan es va despertar, ja va oir que l’àvia feineja-

va per la cuina. Va saber que era ella perquè cantava,

que era una cosa molt típica de la iaia. Ho recordava

des que era ben xicotet. Encara arrebossat al llit, va

sentir la frescoreta del matí. Ací, al poble, no feia la

calor de la ciutat. Tant de bon matí com de nit, sem-

pre hi fresquejava. Els ulls se li aclucaven perquè

encara tenia son. Devien haver-lo despertat els sorolls

que feia l’àvia, però, amb prou feines si havia aclucat

els ulls, que recordà Sara i la conversa amb l’àvia, i la

son li fugí en un tres i no res. S’alçà d’un bot i isqué

de l’habitació.

—Bon dia, iaia! —digué entrant a la cuina i acos-

tant-se-li per fer-li una besada.

—Bon dia, Pau! Matinem hui? Fas bé, a muntanya

et despertaràs amb el sol.

—Vols dir que has convençut el iaio? —preguntà

ell molt content.

—Home, jo no diria que l’haja convençut. De fet,

no n’està gens convençut, ben al revés: es pensa que

és un destrellat i que estic com una cabra. Però, si

més no, accepta la teua decisió i s’avé a no dir res als

teus pares. Perquè ells no hi estarien tan d’acord, no

trobes?

—De segur que no.
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—Ara —va dir l’àvia—, he hagut de prometre al

teu iaio que en parlaríeu i que acceptaries algunes de

les seues condicions.

—I quines són les condicions, iaia?

—Bé, jo crec que són unes condicions molt

acceptables. Tu ets un xiquet de ciutat. Cert és que

cada estiu has vingut a casa nostra des que eres ben

menut i que has fet moltes passejades amb el iaio per

la serra, però d’això a pujar tu tot sol al cim, hi ha un

bon tros.

—Ja ho sé, iaia, però estic segur que podré fer-

ho. No sóc poruc, i he dormit al ras més d’una vega-

da, i...

—A mi, no m’has de convéncer, Pau. Confie en

tu. A més, jo vaig pujar aquesta muntanya quan tenia

deu anys, de manera que, si has heretat alguna de les

meues habilitats, no hi ha dubte que també ho podràs

fer —va respondre l’àvia.

—Llavors, què vol el iaio?

—Només vol una sèrie de senyals que li indiquen

que et trobes bé. I crec que és una bona idea.

—Què hauré de fer? —preguntà Pau nerviós.

—Calma, fill, tot arribarà —respongué l’àvia—. Ja

t’he dit que vol parlar amb tu. Ja t’ho explicarà ell.

Ara, mentrestant, crec que fóra una bona pensada

que et preparares alguna cosa. Si has de rodar tres

dies pel món, més val que faces un mos, no?
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A Pau, això no li va resultar gens difícil. A casa,

estava acostumat a col·laborar-hi. A més a més, darre-

rament la mare i el pare passaven molt de temps a

l’hospital, i era ell qui s’encarregava de preparar el

sopar. I en cosa de parar i desparar taula era tot un

especialista.

—Quan creus que podré partir, iaia? No tenim

tant de temps.

—No vindrà d’un dia, no creus? —respongué

ella—. Hem de planificar un itinerari, hem de prepa-

rar la motxilla. Això no serà fàcil. Has de dur-hi mol-

tes coses sense que pese gaire. I sobretot, hem

d’assegurar-nos bé dels punts d’aigua.

—Els punts d’aigua? —preguntà Pau. Això, no ho

entenia.

—I tant! No pots portar aigua per a tres dies, i

som a l’estiu, i la muntanya no és la que jo vaig pujar

fa milanta anys, quan vessava de deus d’aigua.

—Però encara hi ha fonts. Hi he anat amb el iaio

—respongué ell.

—Ja ho sé, però ens hem d’assegurar si hi ha

aigua més amunt. Ja saps que no hi puja tanta gent,

però l’avi s’encarrega d’esbrinar-ho.

—Ara? —preguntà sorprés Pau.

—Ja fa un parell d’hores que el teu iaio va pel

món. Ha anat a buscar Ximo, el pastor. És qui més

coneix aquesta rodalia.
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—És aquell home alt que té el coll tan inflat?

—Eixe mateix.

—M’hauria agradat d’anar amb el iaio per poder-

hi parlar.

—Tot arribarà, Pau. Tindràs temps de parlar amb

el iaio i de veure el pastor. —I de seguida—. Saps?

També s’ha d’aprendre d’esperar. Això serà important,

quan puges allà dalt.

—Què vols dir, iaia?

—Això que he dit, Pau, això que he dit.

—És que no ho he entés. Què he d’esperar, quan

puge?

—Ho sabràs quan hi arribes. No es pot saber

abans.

—Tu... —va dubtar Pau— vas veure el mag quan

pujares a la muntanya, iaia?

L’àvia va restar callada. Callada i quieta. Pau

esperà. Passà un minut, dos potser, o més. Cinc o

deu. Començava a posar-se nerviós. Mirà l’àvia. Ella

sempre responia les seues preguntes. Per què callava

ara? Potser era una prova que li feia passar per veure

si ell sabria esperar quan pujara al cim de la munta-

nya. No havia dit això?

“Molt bé —va pensar—. Esperaré. Esperaré tant

com calga.” Però passà un altre minut, dos potser, o

més: cinc o deu. Allò era massa. Tornà a mirar-se

l’àvia. Tenia els ulls entelats i mirava lluny, com si
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vera coses que ell no podia veure, com si haguera

traspassat el temps, el futur, o potser el passat.

Pau es moria per saber la resposta de la seua pre-

gunta. Finalment, va badar la boca per dir alguna

cosa, però abans que poguera dir res, l’àvia alçà la

mà. I ho féu amb una tal autoritat que Pau restà callat

i, més que callat, mut. Sense rèplica, doncs, esperà.
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UN DEUTE PAGAT

—Encara que et puga semblar estrany, Pau —va

començar l’àvia amb una veu antiga—, i encara que

ja faça molts anys, jo també vaig ser una xiqueta. I

ho era molt, quan es va morir ma mare. Jo era la

més gran de casa i, darrere meu, venien tres menuts.

Llavors les coses eren molt diferents. Les criatures

d’aquell temps solament ho eren fins que podien

ser-ho. Si tenies sort, la infància et durava fins a dotze

anys o tretze. Si no en tenies...

»La meua sort va durar ben poc. Ser la més gran

de quatre germans va significar haver de canviar bol-

quers i rentar roba, anar a buscar aigua, fer dormir els

menuts i tot allò que la mare no podia fer. Quan ma

mare morí, jo tenia set anys. No vaig tindre temps de

preparar-me per a un colp tan fort. La mare no havia

estat mai malalta, no havia donat mai faena a ningú, i

tampoc no en va donar per morir-se. Simplement es

va gitar una nit i no s’alçà mai més.

»El pare em parlà aquell mateix dia i m’ho digué

ben clar: “Ara la mare no hi serà més, filla, i t’hauràs

d’ocupar dels teus germans perquè jo he de treballar.

Te’n fas càrrec?” Vaig dir que sí. Ho vaig comprendre

de seguida que la vaig veure estirada al llit, amb totes

les ties i les veïnes resant al voltant; no em va caldre

ni un dia per a fer-me a la idea. Vaig deixar d’anar a
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costura, que era com s’anomenava llavors l’escola, i

haguí de fer de mare sense saber-ne ni haver tingut

temps d’aprendre’n.

»He de confessar que, malgrat la tristesa que em

corprenia, al principi em sentia orgullosa. Jo estimava

amb deliri mon pare, i tot ho veia bé, si era per fer-lo

feliç. Però el pare no reviscolava. Seia en silenci a

taula. Dinava, sopava, però s’estava mut i callat, molt

distint de com jo el coneixia, diferent del pare que jo

adorava. Era com si no em vera, ni a mi, ni als meus

germans; tenia l’aspecte d’un taronger atacat per la

tristesa. I això m’esborronava, perquè és sabut de tots

quin és el final d’un arbre atacat per aquesta malura

que no té remei.

»Vaig començar a resar com un lloret: “Que el

pare no se’m muira, que el pare no se’m muira”.

Deia això nit i dia, dia i nit. Crec que fins i tot men-

tre dormia ho anava repetint. I un bon dia, de colp,

mon pare va canviar. De la nit a l’endemà, o això va

semblar-me, a mi. El vèiem més content, però el

vèiem poc. No parava en casa més temps del que era

necessari per a dinar i sopar. Fou llavors que vaig

començar a notar coses estranyes. Les veïnes calla-

ven quan em veien passar; al forn es feia un silenci

lleig, quan jo entrava. Jo no podia tindre més de deu

anys, llavors, però pressentia que alguna cosa se’m

tirava a sobre. Què? No tenia manera d’endevinar-ho.
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Ni que em mataren. Com podia imaginar-ho, si era

massa menuda perquè em cabera al cap?

»Quan mon pare em va dir que es tornava a casar

em vaig quedar quieta, parada, i vaig sentir una

mena de pes per tot el cos que m’impedia qualsevol

moviment. Però, alhora que sentia això, també sentia

ràbia, una ràbia tan gran que, si haguera sigut capaç

de moure’m, m’hauria llançat contra mon pare i li

hauria cridat de tot i l’hauria colpejat amb els punys.

Ara, la sorpresa i la tristesa i la ràbia eren tan grans

que em vaig quedar paralitzada, immòbil. Com era

capaç de fer-me això, mon pare? Això era el resultat

d’haver-me escarrassat tant a resar?

»Aquella nit vaig plorar més que no en tota ma

vida, més que quan ma mare havia faltat. Em sentia

traïda i furiosa. Molt furiosa.

»L’endemà vaig conéixer la dona que es casaria

amb mon pare. També era viuda i tenia tres fills. Però

no tenia res que la poguera fer semblant a ma mare.

Més tard aní al cementeri. Per primera vegada. No

havia volgut anar-hi mai. Quan arribava el dia de Tots

Sants em feia tanta angúnia que em posava malalta, i

el pare no s’havia vist mai amb cor d’obligar-m’hi.

Però aquell dia vaig anar-hi. Me l’haguí de recórrer

tot, perquè no sabia quina era la caseta de ma mare.

Finalment la vaig trobar. La fotografia de la làpida no

feia honor al meu record, però era ella, i allí, plantada
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davant seu, vaig contar-li totes les coses que passaven

a casa. Quan vaig acabar, el rostre de la fotografia

continuava quiet, el cel no s’obria, no s’oïa cap veu

de ràbia que vinguera de molt lluny, de més enllà del

cel. En realitat, tot era molt silenciós. No passava res,

ben res. De manera que vaig enfadar-me també amb

ma mare. No podia fer res ella, on siguera que fóra?

»El festeig de mon pare va ser molt curt i, quan

vaig voler adonar-me’n, em vaig trobar que ja érem

deu de família. Ella es deia Isabel, i els seus fills eren

tots més menuts que jo.

»Una nit vaig sentir que allò se’m feia insuporta-

ble, de manera que vaig fugir. Mentre tots dormien,

vaig posar quatre coses en un mocador de fardell,

vaig agafar l’única senda que sabia i adéu, bon vent i

barca nova! Ja no li feia falta, al pare, no? Doncs, bé

podia fer la meua vida.

»Era estiu i donava gust de caminar a la fresca.

Vaig enfilar el camí que duia a la Font dels Encants.

Devia haver-hi lluna aquella nit, perquè no recorde

que els peus se m’entrebancaren ni una sola vegada,

i la foscor no em féu gens ni miqueta de por. Però

també és cert que, el meu cor, el tenia tan ple de

ràbia i de tristesa, que, de por, no me n’hi hauria

cabuda ni una engruna.

»Vaig caminar tota la nit. Quan va eixir el sol ja

feia hores que havia passat la coneguda font.
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Començava a fer calor, però jo encara tenia forces

per a caminar i caminar i caminar. Vaig mirar amunt i

vaig veure el pic de l’Enganyós. En aquell temps

corrien moltes històries sobre aquell paratge, i vaig

pensar: “Per què no? És un lloc tan bo com qualsevol

altre”.

»Però, saps, Pau? Per molt que ho he intentat, mai

no he pogut recordar si vaig menjar res, si vaig dor-

mir, ni on, ni quan. Només recorde la muntanya,

l’esplanada del cim, el sol sencer sobre el meu cap;

després la nit i totes les coses que van passar. Però,

aquestes coses, encara no te les puc contar.»

L’àvia va restar callada. I Pau, com si s’haguera

tornat mut. La història de l’àvia, l’havia impressionat.

Tota aquella ràbia i aquella tristesa. Ell també s’havia

sentit així a vegades. Sobretot últimament, quan es

veia tan ignorat dels pares. Ell també hauria volgut

cridar i dir-los “Sóc ací. No estic malalt, però sóc ací”.

I tampoc no ho havia fet. I d’alguna manera també

volia fugir, com havia fet l’àvia feia tants anys. Però, i

després? Havia tornat? Què li havia passat al cim de la

muntanya? Per què no li ho podia contar? El cap li

bullia de preguntes que no gosava fer. L’àvia li havia

contat aquella història amb una veu molt especial.

Primerament, l’havia posat a prova, l’havia fet esperar

i esperar, i després, li havia oferit aquelles paraules,

aquell tros de la seua vida. En aquell moment, Pau va

sentir que allò era un regal tan especial com la pedra
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de Sara. O encara més, perquè l’àvia li havia parlat

com a una persona gran. I fou això que li féu dir

“Gràcies” amb una veu molt fluixa.

—Te’n devia una —respongué l’avia —. La teua

germana ja tenia una part d’aquesta història.

—Li l’havies contada, a Sara? —preguntà Pau sor-

prés i, certament, una mica decebut.

—No, però ella tenia la pedra.

—Aquesta? —digué Pau agafant-la amb les mans.

—Sí.

—Però, iaia...—Pau estava tan confós que no

sabia per on començar.

—Mira, Pau —va dir l’àvia tallant-li els pensa-

ments—, de totes les preguntes que et ballen pel cap,

te’n respondré una, i solament una. Per tant, pensa-

te-la bé.

—Per què solament una?

—Això ja és una pregunta. És aquesta la que vols

que et responga?

—No —cridà ell, nerviós—. Espera, espera!

—I tant que esperaré! Què seria de mi, si no

sabera esperar, als meus anys? Puc esperar tant com

calga. No tingues pressa! —I una volta dit això, s’alçà

de la cadira on seia i se n’anà.

Pau estava marejat. No entenia res. Des que

s’havia alçat, la seua àvia no feia sinó posar-lo a prova.

Era talment com en algunes històries que havia

llegit. Només que en aquelles històries, els protago-

38

van ploure 2009.qxp  23/7/09  13:11  Página 38



nistes sempre sabien quina era la pregunta justa. I ell

no la sabia ni de lluny. Per què una pregunta? Per

què? Havia de preguntar sobre la pedra? Sobre el

mag? Sobre les coses que li havien passat quan era al

cim? Tan encaboriat estava, que no oïa res, ni la clau

al pany, ni l’avi que entrava. S’hauria pogut dir que es

trobava en un altre món.

—Ei, tu, què et passa? —va dir l’avi espolsant els

muscles del nét.

—Bon dia, iaio, no t’havia vist!

—Això, ja ho veig. Que estàs espantat?

Un bri d’esperança sonava en la veu de l’avi.

Potser, després de tot, el xiquet s’hi havia repensat.

—Espantat, jo? Noooo! I ara! Només cavil·lava.

—Doncs serà millor que no cavil·les tant i faces

un poc d’exercici. Si vols pujar allà dalt, hauré de

comprovar per mi mateix quines són les teues forces.

Vinga, que ens n’anem.

—Deixa’m vestir-me i prou —respongué Pau—.

Estic en un moment.

Mentre Pau es vestia, l’àvia va preparar un saquet

de menjar.

—Pren, Saoret —digué al seu home—. I aneu

amb compte!

—Amb compte, em dius a mi? —contestà ell

encara una mica enfadat—. Si per mi fóra...

Però, quan va eixir de casa amb Pau, camí de la

font que tan bé coneixien tots dos, ja no en quedava
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res, d’aquella enrabiada. I no sols això: si algú li

haguera preguntat de veritat com es trobava, no li

hauria tocat més remei que reconéixer que estava

molt content. L’encantava passejar amb el nét.
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er encaminar-se a la font

no calia ni travessar el

poble. El darrere de la

casa dels avis era a tocar

del camí que hi menava.

A Pau, li bullia el cap

d’un muntó de pensa-

ments. I el camí devia ser el mateix que l’àvia havia

agafat quan era xicoteta i fugia de casa. Com devia

ser l’àvia de menuda? Devia ser alguna xiqueta de les

que apareixien en aquelles fotografies grogues i anti-

gues que la mare guardava en la capsa de cartró dels

seus records. Era una capsa plena de fotografies que

la mare treia de tant en tant i mirava. Però només de

tant en tant, perquè “és millor mirar endavant”, deia

sempre. Pau es pensava que deia això per l’enyor que

sentia en veient a les fotografies l’oncle Vicent, que

era un germà de la mare que s’havia mort.

De colp s’adonà que s’havia quedat molt endarre-

rit. L’avi anava un tros endavant i hagué de córrer una

mica per atrapar-lo. Era estrany. Tot i que anava enca-
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boriat no havia deixat de caminar a bon pas. Però, a

poc a poc va tornar a quedar-se endarrerit; l’avi cami-

nava més de pressa que mai. Quan tornà a agerma-

nar el seu pas amb el de l’avi va notar que aquest

esbufegava.

—Que fem una correguda, iaio? —preguntà.

—Una correguda? No.

—Llavors, em pots explicar per què vas tan de

pressa?

—No vaig de pressa. Duc el pas de muntanya.

—El pas de muntanya? No me n’havies parlat mai,

d’aquest pas.

—Doncs existeix, aquest pas, ja ho veus —con-

testà l’avi perdent l’alé.

—Però, iaio, si no pots respirar! Vols esperar un

poquet?

L’avi es va aturar. Respirà fondo. Pau també res-

pirà. Semblava que l’avi s’haguera tornat boig. Què

els passava aquell matí, als seus avis? Segurament que

allò de córrer també devia ser una prova que li volia

fer. Però era clar que, aquesta prova, ni ell mateix no

estava preparat per a passar-la. Una cosa era tenir

paciència a la vellesa, tal com deia l’àvia, i una altra,

de ben diferent, voler guanyar una cursa que ningú

no feia.

Pau va buscar una pedra grossa a l’ombra i s’hi va

asseure.
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—Vine, iaio! —cridà.

L’avi s’acostà.

—La iaia m’ha dit que volies dir-me alguna cosa

—digué Pau quan el seu avi s’hagué acostat prou.

—És veritat.

—Creus que en podríem parlar ara?

L’avi es quedà plantat. Mirà al voltant.

—Què coneixes de les coses que veus, Pau?

—Vols dir les que veig ara mateix?

—Sí.

—Doncs, conec aquest racó perquè hi he vingut

amb tu moltes vegades. Conec aquests matolls d’ací a

la dreta. M’has dit moltes vegades com en diuen, i sé

que piquen perquè la primera vegada que m’ho

digueres i no et vaig fer cas, vaig tindre els dits inflats

més de tres dies. Conec els pins, distingisc si són

rojos, blancs o pinyers, perquè tu m’ho vares explicar

molt bé. Sé quins ocells hi fan niu, perquè més d’una

volta n’hi hem buscat junts. Sé que darrere la font hi

ha la Cova de l’Encanteri, i sé més coves on s’amaga-

va la gent durant la guerra perquè tu me les has mos-

trades. Conec l’argila, conec el camí de la mina i els

minerals que s’hi poden trobar, amagats dins les vetes

de la pedra. Conec l’argelaga i la carrasca, els conreus

que encara queden en algun punt de la serra. Sé allò

que tu m’has ensenyat, iaio.

—Ja ho veig, Pau.
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Després d’això l’avi restà callat. Mirava amunt,

com si buscara alguna cosa. Al cap d’una estoneta

començà a caminar novament i Pau el va seguir. Ara

portava un ritme més normal. Caminaren en silenci

molta estona. Finalment arribaren a la Font dels

Encants. L’avi va seure a l’ombra i començà a obrir el

saquet que l’àvia havia preparat. Aquest era el seu

costum de sempre. Quan passejaven junts, esmorza-

ven a l’ombra de la Font dels Encants.

Compartiren pa i formatge, menjaren olives i

llançaren els pinyols amb la juguesca d’encertar

l’escorça d’un pi vell. Sempre ho feien. A Pau, li sem-

blava que el iaio tornava a ser com sempre, però cer-

tament un poc silenciós. Ell era més xarraire. Les

històries més divertides i interessants, sempre li les

havia contades en les seues passejades per la munta-

nya. Mentre llançava els pinyols i perdia, com sempre,

la juguesca, perquè no hi havia manera de superar la

punteria de l’avi, Pau va anar pensant en la conversa

amb l’àvia. Havia d’encertar la pregunta que li faria.

Llavors se li acudí que potser l’avi el podria ajudar.

—Iaio...

—Mmmm?

—No m’havies contat mai que la iaia havia pujat

a l’Enganyós.

—Cadascú ha de contar les seues històries —res-

pongué ell.
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—Però tu ja coneixies la iaia, quan ho va fer?

—No, no, fou justament després d’això que la

coneguí.

—Què vols dir?

—La feta fou molt sonada, saps? No és qualsevol

cosa fugir de casa amb tan pocs anys. El pastor que la

va trobar hagué de donar un fum d’explicacions.

—La va trobar un pastor allà dalt?

—Això mateix.

—El mateix amb qui has parlat hui?

—Exactament. Ximo, el pastor, que aleshores

també era un xiquet.

—Llavors els xiquets pujaven al cim de la munta-

nya? —preguntà Pau en un to un poc irònic.

—I tant! Els xiquets llavors feien moltes coses.

Treballaven, saps? Quin remei! Havien de créixer i

espavilar-se bona cosa per tal de sobreviure. Les

coses no eren com ara. No penses que no veig per on

vas. Hauràs de demostrar-me que estàs preparat per a

pujar tot sol a l’Enganyós.

La veu de l’avi sonava una mica irada.

—I com, iaio?

—T’ho diré: ara hauràs de tornar a casa. Quan

arribes, puges a l’andana i traus una capsa de metall

que tinc guardada al bagul. A dins, hi trobaràs uns

quants objectes. De tots, n’hauràs de triar un i només

un. L’agafes i tornes. Amb una mica de sort, l’encer-
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taràs. Llavors potser podré començar a creure que

pots pujar tot sol a la muntanya. El dia és llarg. Tens

prou temps, però no t’encantes. Només t’esperaré fins

que el sol s’amague darrere l’Enganyós. D’acord?

—D’acord, iaio.

Pau féu un glop llarg d’aigua de la font i girà cua.

Allò li sonava molt menys divertit que quan ho llegia

en les històries dels llibres.
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SAORO, EL PIGAT

La tornada va ser senzilla. La veritat, gairebé no

havia de pensar ni per on anava. Acabava de fer el

camí amb l’avi, el mateix camí de sempre, i se’n

recordava perfectament. No era el camí, allò que pre-

ocupava Pau. Era la possibilitat d’equivocar-se, de no

tenir la més mínima idea dels objectes que podia tro-

bar en aquella maleïda capsa. El bagul, l’havia reme-

nat centenars de vegades, però en cap d’aquelles

cerques no havia entrevist cap capsa de metall.

I si no la trobava? No, això no podia ser. L’avi no

li faria una jugada d’aquestes.

Quan arribà al poble el carrer era silenciós, i allò

li indicà que devia ser l’hora de la migdiada.

Suposava que l’àvia era al corrent del que pretenia el

seu avi. I així devia ser, perquè, quan ja s’acostava al

portal, l’àvia va abocar-se per la finestra de la seua

habitació, que donava al carrer, i va donar-li una clau

de la casa.

—No cal que me la tornes. Aquesta és per a tu.

Aquesta era una altra de les coses del poble i dels

avis que, a Pau, l’encantaven. A l’estiu, quan eren fes-

tes, l’àvia el deixava eixir de nit amb els amics. De

segur que, amb els pares, hauria hagut de tornar més

prompte a casa. Amb els avis —sobretot per l’àvia—,

podia quedar-se més temps al carrer i, a més, li deixa-

47

van ploure 2009.qxp  23/7/09  13:11  Página 47



ven una clau de casa per tal que no haguera de des-

pertar ningú. Ell ja sabia que els avis estaven normal-

ment desperts quan tornava —no els sentia roncar

quan entrava—, però ja li estava bé de tenir una clau

i que no li estigueren al damunt a totes hores. Això el

feia sentir-se gran i responsable, i li hauria encantat

que també ho feren els pares, però no; amb els

pares, si arribava a casa i no hi eren —cosa que oco-

rria de tant en tant—, havia d’estar-se amb els veïns,

que eren molt agradables, certament, no ho podia

negar, però no era igual que estar-se en sa casa, i ell

s’hauria estimat molt més que els pares li hagueren

donat una clau, com feia l’àvia.

Va obrir la porta i va enfilar-se cap amunt, cap a

la cambra.

—Seré a dalt, iaia —va cridar mentre pujava.

—Va bé —respongué ella.

Del bagul va traure andròmines, capses de cartró

de sabates velles, bosses de l’àvia amb què Sara juga-

va encantada, perquè contenien roba per a disfressar-

se. Llavors va veure la capsa de metall. Podia jurar

que no l’havia vista mai. Tenia els cantons una mica

rovellats. Era una capsa amb dibuixos daurats de

cigars havans. Va seure a terra i la va obrir. Era una

meravella. Hi havia de tot. Fantàstic. Un termòmetre,

un manoll de claus de mides diferents, una navalla

petita... Va provar d’obrir-la amb molt de compte. Es
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veia en bon estat i no gens rovellada. Potser era la

navalla? Continuà traient coses. Una capseta de llu-

mins, un encenedor de benzina molt vell que va

recordar que l’avi usava quan encara fumava cigarrets

que ell mateix s’enrotllava, un tornavís petit, un llapis,

paper d’enrotllar cigarrets, una brotxa d’afaitar, un

carnet de l’avi de quan era jove, algunes fotografies

velles i esgrogueïdes. Aquelles fotos devien haver

passat la riuada de la qual els avis li havien parlat tan-

tes vegades, aquell esdeveniment que els havia mar-

cat la vida. I sota de les fotos, quasi enganxat al

metall de la capsa, Pau va veure un sobre. Era una

carta. La va traure i se la va mirar. “Saoro, el Pigat.”

Eixe era l’avi. Li va fer gràcia veure escrit en un sobre

el malnom del seu avi. La lletra del sobre era com de

xiquet, o com d’algú que no sap escriure gaire. Deixà

el sobre amb totes les altres coses. Va observar atenta-

ment allò que havia anat escampant davant seu.

Quina relació tenia tot plegat amb la seua necessitat

de pujar a la muntanya? Quina tria podia indicar que

estava preparat? Quasi totes aquelles coses eren

andròmines. Per no dir totes. Potser les més útils per

al seu viatge eren la navalla i la capseta de llumins.

Evidentment, no ho eren el termòmetre, ni la brotxa

d’afaitar, ni les fotografies. O sí?

Va mirar-se-les atentament. No reconeixia ningú.

Era gent jove, però antiga. Potser els avis, no ho
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podria dir. A la majoria, hi havia un grup de set per-

sones, tres xics i quatre xiques. Portaven barrets de

palla al cap, i pels vestits es notava que feia bon orat-

ge. Potser era Pasqua. Seien entre els arbres, en una

manta estesa. Potser era un paratge de la muntanya,

potser aquelles imatges guardaven alguna clau que

havia de descobrir. Tornà a mirar-les més atentament.

Res. Què podia ser, que volia l’avi? S’ho tornà a mirar

tot. No ho sabia, no hi havia manera d’encertar-ho.

S’aixecà i s’abocà a la finestra. El sol era alt. Encara

tenia temps, però l’avi no l’esperaria tot lo dia. Aclucà

els ulls i pensà en Sara. Havia d’esbrinar què volia

l’avi. Es girà i tornà a mirar aquell escampall de

coses. Llavors agafà la carta. Tenia present que no

estava gens bé llegir la correspondència de les altres

persones. El pare li ho havia explicat més d’una vega-

da, quan ell tenia la dèria d’obrir tots els sobres que

arribaven a casa. Però l’avi l’havia deixada allà

expressament, d’això, n’estava ben segur. Aquell

bagul, se’l sabia de memòria i, aquella capsa, no

l’havia vista mai. Tot i amb això...

Va obrir el sobre. A dins hi havia un full ben

doblegat. El va traure i el va desplegar. Més que lle-

tres allò semblaven cagades de mosca, totes seguides

l’una darrere l’altra. Girà el paper per buscar

l’encapçalament, però no n’hi havia. No hi havia data,

ni lloc. Només unes primeres paraules:
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Benvolgut Saoro

mas demanat tantes vegaes quem casara entu que

ya nom queda esme per tornarte hadir queno

sas quesoc una dona difisil monpare me uadit

moltes vegaes iencara queno me uaguera dit jou

sabria perque soc diferent alesatres xicones magrada-

ria vorel mon iaixo te uedit moltes vegaes inose sisabre

ser una bonadona perque nels añs que tinc jastic

farta de totes les cosesdecasa idels chiquets cagats que

nomes donen faena imes faena

Pau va parar per respirar i va saber que, aquella

carta plena de faltes, l’havia escrita l’àvia quan era

jove; va sentir un poc de vergonya. Per tot plegat:

perquè era tan mal escrita, perquè ell llegia coses de

la vida d’ells que potser no hauria de saber, perquè

l’àvia escrivia “chiquets cagats”. És clar que es devia

referir a tots aquells que havien omplit sa casa quan

son pare es tornà a casar. Però la curiositat ja se li

havia despertat i continuà llegint.

tu dius quenotimporta quemestimes quetantefa

loque diu monpare y loque diuen en el poble perque

me nani decasa cuan encara era una criatura alomi-

llor es beritat ialguns dies crec ques beritat iquen tu

puc biure be perque nom demanaras coses queno
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magraen pero daltres tinc molta por caixo nomes siga

ara quetu vols casarten mi siga comsiga ique cuan

serem casats totaixo canbiara

si bols casarten mi asde saber quecuan lescoses no

magraen menanire igual que menani cuan les coses

nomagradaben en casa demonpare imenani sola ala

muntaña alla biu coses que ningumes abist coses que

tu noas bist mai iquem donaren forses pa continuar

bibint toteste temps

la muntaña es dinsmeu encara que no la puga

bore ningu iaixo vol dir quedins demi nia una salba-

gia iuna rabia perque nomagra comson les coses dela

meua bida itambe nia una pasensia molgran iuna

duresa com la roca peresistir loque matocat debiure

totaixo nosesplicaro millor pero secomes dins meu

iseque la salbagia ila rabia poden ixir cuansebol dia

iperaixo tedit sempre queno cuan bolies quemos casa-

rem iyano pucfer atra cosa quesplicarte aixo mateix

ideixar que digues loque bols peroque sapies que alo-

millor un dia nopucmes imescape inomes siaseptes

eixes condisions ielmeu caracter difisil ila meua rabia

mecasare entu isi sasque yo dire loque pense deles

coses ique alguns dies no tindre la casa neta comuna

patena perque mecanse defer sempre les mateixes

coses ibullfer unesatres ialo millor menbach ala mun-

tanya pauns dies
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ara yasas les coses que bolia dirte iaixina soc yo

encara quenotot perque totes les coses nospoden espli-

car sanseres com pasen pelcap ipelcor itame testime

perque bols oirme

Maria

Pau va llegir la carta tres vegades per estar segur

d’entendre-ho tot. L’àvia no posava comes, ni punts,

ni majúscules, ni apòstrofs, i ajuntava les paraules.

Però després de tres vegades, va tenir la seguretat

que era la cosa que l’avi necessitava. Tot llegint això

de la salvatgia de la muntanya, Pau havia pensat en

Sara. També ella era salvatge, i tenia paciència, i ell

n’havia d’aprendre un poc, de tot allò.

Tenia un nus a la gola i moltes ganes de plorar. A

més de vergonya, també li feia pena que l’àvia hague-

ra hagut de deixar l’escola i que portara ràbia amaga-

da i dolor per tantes coses de la vida. Va doblegar la

carta amb cura i la va guardar dins el sobre. S’alçà i

s’acostà a la finestra. Mirà al cim. L’àvia també deia

coses boniques de la seua vida. Havia descobert algu-

na mena de cosa quan havia pujat a la muntanya. I

ara ho faria ell, i després potser entendria millor les

coses que deia l’àvia. Tenia la seguretat que era preci-

sament la carta, allò que volia l’avi i, portant-la a la

mà, va baixar de la cambra i isqué de casa. Caminava

lleuger, i estava content, perquè la certesa d’haver
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triat l’objecte adequat li havia fet escampar la tristesa i

el plor, igual que el vent escampa els núvols que

amenacen pluja.

El sol calfava de valent i prompte li començaren a

suar les mans. No volia embrutar el sobre perquè li

semblava que era molt especial. Mirant per terra,

trobà dos palets força plans i de la mida apropiada.

Hi posà la carta entremig. Ara portava els palets a la

mà i la carta no s’entresuava. Per Pau, això que duia

a les mans era com un tresor.
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UNA CONVERSA AMB L’AVI

En arribar, Pau trobà l’avi endormiscat i amb les

mosques ballant-li per les mans i els braços. Va fer

un glop de la font. Estava acalorat i molt suat. Un dia

normal l’avi no l’hauria deixat caminar per la mun-

tanya en aquelles hores que el sol calfava tant.

Segurament que li hauria dit que no era bo, que

podia fer un tall de digestió i no sé quantes coses

més. I avui, precisament avui, no li havia dit res, ben

res.

Per un instant, un lleig pensament li passà pel

cap. I si l’avi volia que caiguera malalt amb la inten-

ció que no poguera pujar a la muntanya?

—Ei, Pau, ja has tornat! —va dir l’avi despertant-

se de sobte.

—Ara mateix acabe d’arribar.

—Em sap greu, mira que enviar-te a l’hora de més

calor! Deus haver fet una bona suada! Quan hages de

pujar a la muntanya, valdrà més que hi vages sempre

de bon matí, que és a l’hora que el sol no calfa tant.

Però hui hi havia tantes coses a fer! Ja em perdonaràs,

veritat?

—I ara, iaio, què dius? —va dir Pau, avergonyit

dels pensaments que acabava de tenir.

—I bé, has trobat res? —preguntà l’avi mentre

s’alçava i s’estirava.
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—He trobat això —va dir Pau allargant-li la carta.

L’avi la va agafar i va tornar a asseure’s, ara més a

prop seu. Va traure la carta i la va llegir en silenci, o

això suposà Pau.

—Supose que l’has llegida, no? —preguntà des-

prés de tornar a doblegar-la i guardar-la.

—Sí.

—La teua iaia és una dona molt valenta. Potser tu

t’assembles a ella. Quan tenia la teua edat, i abans i

tot, va passar moltes penalitats. La seua vida va ser

molt trista. Després, quan jo la vaig conéixer i li vaig

demanar que ens casàrem... Bé, ja ho deus saber per

la carta. Vaig estar cinc anys demanant-li-ho. No volia

de cap de les maneres. Eixíem a passejar, anàvem a

ballar quan eren festes i venia alguna orquestra.

Llavors no hi havia tantes diversions. Però allò que ta

iaia preferia eren les passejades per la muntanya. Allà

la veies feliç, plena i, com ho diria?, lliure. Era lliure i

feliç a la muntanya. Però jo l’estimava i volia viure la

meua vida amb ella. A ta iaia, li va costar molt accep-

tar-me. Per això em va escriure eixa carta. Jo ja ho

sabia, que ella tenia salvatgia. Potser era açò, que

més m’agradava d’ella. Després, quan ens casàrem,

les coses tampoc no foren com a mi m’haurien abe-

llit. Llavors la vida era difícil. Sempre hem hagut de

matar-nos treballant per viure. I les penes de la vida.

Ja saps que el nostre fill Vicent se’ns va morir quan
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només tenia vint-i-un any. Cada volta que ens venien

mal dades jo llegia aquesta carta i em semblava que

era culpa meua que, a ta iaia, li passaren aquelles

coses. Ella hauria volgut voltar món, però jo no vaig

tindre mai diners ni esme d’aconseguir-ne i d’empor-

tar-me-la ben lluny. La veritat, jo he sigut feliç en eixe

poble i amb ta iaia. I ella sempre ha estat al meu cos-

tat i mai no m’ha retret res. Anit, quan ella em digué

que tu havies de pujar a la muntanya, vaig agafar una

gran enrabiada. Però ella em féu tornar arrere en el

temps, i després de la conversa que tinguérem, torní

a recordar aquesta carta i vaig buscar-la. És una carta

que sempre he guardat perquè ta iaia hi explica qui

és, i jo, que m’acostume molt prompte a la rutina de

cada dia, me’n distrac. Per això em convindria llegir-la

de tant en tant, per no oblidar mai qui és la teua iaia i

per no fer-li la vida encara més difícil de com l’ha tin-

guda.

Durant una estona, només es van sentir les ciga-

les, els cants dels teuladins i el soroll de l’aigua que

rajava i rajava de la font. Pau estava impressionat per

aquelles confidències. L’avi li havia parlat com si fóra

una persona gran, i això el commovia i alhora li feia

por i vergonya. Era com quan veia plorar son pare

d’amagat per la malaltia de Sara. Li feia vergonya,

s’amagava ràpidament perquè son pare no descobrira

que ell l’havia oït. I li feia por, perquè no podia dei-

57

van ploure 2009.qxp  23/7/09  13:11  Página 57



xar de pensar que, si son pare plorava, és que les

coses havien d’anar molt malament. Ara l’avi li havia

contat coses de la seua vida i de l’àvia, i s’havia posat

trist. Però no havia tingut vergonya. Potser fer-se gran

també consistia en això.

—Què rumies, Pau? —trencà el silenci l’avi.

—No ho sé, iaio. Des que Sara està malalta, tot és

molt diferent. El pare plora d’amagat, la mare porta

molta ràbia, potser com la de la iaia, ràbia amagada.

Ells no em conten res, però jo sé prou què passa. I si

no fóra per Sara, que és l’única que em conta les

coses...

—Què et conta Sara?

—Tot. Ella sap que això que té és molt greu i

s’imagina que es morirà.

Pau va espantar-se de les seues paraules. Tant

com l’avi, que li preguntà:

—T’ho ha dit ella?

—Sí.

—I què..., què sents tu, Pau?

—No ho sé iaio. Tot és diferent ara. La iaia em

conta coses de la seua vida, tu em contes coses de la

teua. És com si de colp no em consideràreu un

xiquet, i això m’agrada, però també em fa sentir

estrany. Jo només vull pujar a la muntanya i fer que

les coses canvien. La iaia sap per què.

—Jo també ho sé, Pau. O m’ho imagine.
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—I què creus, iaio?

—Crec que la vida ens les fa passar ben grosses i

peludes. Tant li fa l’edat que tingues, les circumstàn-

cies, les situacions... Va fent la seua, i ens toca córrer

de valent per provar d’atrapar-la.

—Què vol dir això, iaio?

—Això? —l’avi va riure, amb un riure fet d’anys—.

No res, fill. Vol dir que has de pujar a la muntanya.

Això vol dir.

Pau respirà alleujat.

—I ara fem via. Encara ens falta resoldre un bon

muntó de coses.

La tornada va ser molt agradable. L’avi pareixia el

de sempre, el de cada vegada que voltaven per allà.

Es parava en cada revolt on veia un matoll o un arbre

diferent, li contava històries de l’antigor, cantava de

tant en tant.

Pau es va sentir quasi feliç. Mentre durà la passe-

jada quasi es va distraure de totes les cabòries. Però

quasi només, perquè cada vegada que l’avi li feia

alguna nova contalla, ell acariciava la pedra que duia

al coll, com si així es poguera fer que també Sara la

compartira amb ells.
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n arribant a casa feren un

bon berenar. No havien

menjat res des de l’esmor-

zar i ara tenien fam a

muntó. L’àvia era a punt

d’anar-se’n a casa d’una

amiga i l’avi se n’aniria

després al casino, a fer la seua partida de dòmino.

—No eixiràs a fer una volteta, Pau? Ha vingut

Vicent a buscar-te; ha dit que serien a la font —va

informar-lo l’àvia.

—Tal vegada més tard, iaia. Ara no en tinc ganes,

justament.

—Sigues bon xic —li digué abans d’anar-se’n.

Pau se’n pujà a l’andana. El cap li tornava a bullir

de pensaments. La cosa que més el preocupava era la

pregunta de l’àvia. S’abocà a la finestra i mirà la mun-

tanya. Li agradava aquell silenci. La sensació d’estar

sol sempre li feia pujar una espècie de pessigolleig

per les cames i la panxa. Tenia tota la casa per a ell, i
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no és que volguera fer res especial. Sabent-ho, ja en

tenia prou.

Després de contemplar una estona l’Enganyós,

que ara esclatava de roig per darrere, va baixar a bus-

car la seua llibreta i un bolígraf. Tornà a pujar a

l’andana i començà a fer una llista de les coses que li

serien necessàries per al viatge. Encara no havien par-

lat de quan se n’aniria, però ell ja frisava per començar

l’aventura. Pensà en els seus amics del poble. Ara

devien ser a la font, segurament jugant a futbol o pot-

ser buscant nius. Tal vegada s’estaven a xarrar amb les

amigues. L’última vegada que havia estat al poble això

s’havia convertit en una nova activitat. Parlar amb les

xiques. A ell, tant li feia. Ni fred ni calor. Ja tenia ami-

gues a l’escola. No ho veia tan especial.

—Ja t’agradaran —li havia dit Vicent. I ho havia

dit en el sentit de besar-se i tot això, com feien en les

pel·lícules. A Pau, pensar en eixes coses, li feia venir

una espècie de formigueig. Però poca cosa. No s’hi

interessava tant com Vicent. Cert que Vicent era un

any més gran que no ell, però, sobretot ara, Pau tenia

coses molt més importants en què pensar que no en

els besos amb xiques.

Vicent i ell eren bastant amics, però ara no volia

contar-li res del que portava entre mans. Era una

aventura tan secreta que no tenia ganes de compartir-

la amb ningú. Sobretot perquè no tenia ganes de
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contar la cosa de Sara i, sense això, la seua història

no tenia sentit.

Tornà a concentrar-se i acabà la llista de les coses

necessàries. A la nit l’ensenyaria a l’àvia. Encara no

sabia la pregunta que li faria, però se sentia neguitós i

va decidir d’eixir a escampar la boira, com deia l’avi.

Des que havia arribat al poble no havia vist

ningú. Es palpà la clau a la butxaca dels pantalons i

baixà. Buscà la bicicleta al corral. Damunt del seient

hi havia un drap. De segur que l’àvia l’hi havia deixat

perquè en torcara la pols. Ho féu. Després se n’anà.

A la font trobà els amics, Vicent, Mateu i Pep.

—Ei, xicot, com estàs? —li preguntaren.

—Molt bé.

—M’ha dit ta iaia que havies vingut tu sol —va

comentar Vicent.

—Sí, només he vingut jo. Què feu?

—Teníem intenció d’acostar-nos a la plaça —di-

gué Pep.

—Això és nou, no? —preguntà Pau.

—Hi anem de tant en tant. Darrere, hi fan obres i

hi ha unes rampes increïbles per a les bicicletes. Ara

els treballadors ja han plegat segurament.

—Molt bé, doncs. Anem-hi.

Quan Pau tornà a casa quasi era nit fosca. Obrí

amb la seua clau. Els avis eren a la cuina i l’esperaven

per sopar. Hi havia bullit i carn torrada.
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Més tard els avis isqueren a la porta de casa a

prendre la fresca. Pau també va agafar una cadira de

boga i va eixir a fora amb ells. Els veïns havien fet

igual. Al carrer no s’oïa res més que el xiuxiueig de

les converses.

—Quan podré anar-me’n? —preguntà Pau.

—Quan tu vulgues —respongué l’avi.

—Però, no havíem de fer un mapa i preparar la

motxilla...?

—És clar. Ho podem fer demà.

—Llavors marxaré despús-demà.

—Per nosaltres va bé —féu l’àvia.

Van arribar uns amics i els van traure cadires per

a seure. Raonaren de moltes coses, però, a Pau, els

ulls se li aclucaven i no hauria sabut explicar què

deien. Quan se n’adonà, l’avi el sacsejava.

—Vinga Pau, vés a dormir, que estàs cansat.

Com un autòmat digué bona nit, se n’anà a la

cambra i es despullà. I ja no va saber res més fins

que es trobà a la Font dels Encants, amb l’avi que

dormia profundament, assegut sota un arbre. Mentre

l’avi dormia, ell anà a fer una volta. Quan se’n va

adonar, era dalt de l’Enganyós. No sabia com hi havia

arribat, però era allà dalt. El cim era roig, talment

com l’havia vist des de la finestra de l’andana aquell

mateix vespre. Des d’allà dalt veia el sol que s’amaga-

va al darrere, i entre aquella claredat rogenca véu
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algú que venia. La intensitat de la llum li impedia de

veure amb claredat la figura, però estava segur que

era el mag, el mag de la muntanya.

—Hola, Pau —va dir la figura que s’acostava, i lla-

vors va adonar-se que era Sara i no el mag.

—Sara, què fas ací?

—Tenia ganes de veure’t.

—Com hi has arribat?

—Igual que tu.

Pau va girar el cap per mirar el camí. Era costerut,

ho sabia molt bé. Tanmateix, Sara, malgrat la malaltia,

havia estat capaç de pujar per allà.

—No t’has cansat? —li preguntà mirant-la fixa-

ment.

—No —va riure ella —, somniar no cansa.

—Que somniem?

—És clar... Què et passa, Pau?

—No res, no sabia que somniava. Jo venia per

veure el mag —digué decebut.

—Haurà de ser més tard.

—Com ho saps, això?

—L’he vist alguna altra nit —respongué Sara molt

tranquil·la.

—Has parlat amb ell?

—Sí.

—I què li has preguntat, Sara?

—On aniré després.
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De colp Pau se sentí marejat. La muntanya feia

voltes, talment com la roda on havia pujat per Nadal,

quan havia anat a la fira. Igual que llavors, li vingue-

ren ganes de pixar, unes ganes tan vives que de

sobte tot va desaparéixer i va trobar-se en l’habitació

de cals avis. S’alçà per anar al lavabo. Pel camí va

ensopegar amb una cadira. Quan tornà al llit i es gità,

només recordava, vagament, la roda de la fira i Sara

que reia.
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LA PREGUNTA

L’endemà fou un dia molt atrafegat. Amb la llista

que havia fet i que els avis repassaren, Pau anà amb

l’avi a fer les compres necessàries. Mentrestant, l’àvia

maldava per dibuixar, tan fidelment com li era possi-

ble, el camí de l’Enganyós, tal com el recordava.

Pau no havia oït mai l’àvia dient paraulotes, però

aquell dia va descobrir que en sabia un bon grapat.

Cada vegada que s’equivocava i havia de tornar a

començar, soltava un renec, però el renec anava

acompanyat de les rialles de l’avi, que no parava de

dir:

—Aquesta és la meua Maria, sí, senyor!

Al final, l’àvia també reia i, a Pau, se li encomana-

ren les rialles. El dinar, el féu l’avi, perquè l’àvia enca-

ra no se n’havia sortit, del plànol. Pau s’anava posant

cada vegada més nerviós; l’endemà partiria i encara

no havia preguntat res a l’àvia.

Després de dinar, ell també agafà una llibreta i

se’n pujà a l’andana. Va decidir que anotaria les coses

que sabia i les que volia saber. Després, de totes ple-

gades, triaria la que li convinguera més de preguntar.

Primera.- El camí, li’l dibuixaria l’àvia. Per tant, no

s’havia de capficar en aquesta qüestió.

Segona.- Una vegada dalt de l’Enganyós, què

havia de fer? Buscar el mag? No el podria cridar per-
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què no li sabia el nom, i segons que deia l’àvia,

aquesta era una pregunta perillosa. Per quina raó ho

deia, no calia saber-ho –o sí? Potser ella el sabia, el

nom, i no li l’havia dit? I si no el podia cridar, què

havia de fer? De sobte les idees se li aclariren. Havia

d’esperar. L’àvia ho havia deixat ben clar quan li

havia contat la seua història. Calia saber esperar. Molt

bé. Esperaria. Quant de temps?

Tercera.- Una volta el mag apareguera, si és que

apareixia, què li havia de preguntar? Bé, això ho veia

clar. Ell volia una màgia per a guarir Sara, i és això

que li demanaria. Però, mentre això pensava, se li féu

una llum a dintre: si ell demanava una cosa al mag,

bé li n’hauria de donar una altra en canvi. I què li

podia donar, pobre d’ell?

En aquest punt, Pau es va sentir totalment amoï-

nat. Què podia oferir ell a un mag? La cosa que tenia

de més valor era la bicicleta. Però li semblava ridícul

oferir una bicicleta a un mag, que amb els seus

poders en podia tenir tantes com volguera.

Aquells pensaments el deixaren trist i consirós.

Deixà d’escriure i s’abocà a la finestra. Una vegada

més, tornà a contemplar l’Enganyós. Ara els núvols

cobrien el cim que, ben igual que el seu ànim, es

devia haver enfosquit.

Tancà la llibreta i baixà de la cambra. Va sentir

que l’àvia reia. Finalment, havia acabat el mapa i li’l
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va mostrar. Era un mapa de l’àvia, no hi havia dubte,

amb aquella lletra de cagades de mosca i uns dibui-

xos molt curiosos. Van seure a la taula de la cuina i

l’àvia li’l va explicar pam a pam. Quan van acabar el

recorregut, Pau ja es veia al cim de la muntanya. A

poc a poc, viatjant amb la imaginació de l’àvia, havia

anat canviant d’humor, però, quan es va veure arri-

bant al cim, aquella pregunta difícil tornà a enfosquir-

li els pensaments. L’àvia ho va notar.

—Què et passa, Pau? Tens por?

—Sí.

—De què?

—Suposem que arribe, iaia, suposem que veig el

mag i li dic què vull. Suposem que ell ho accepta.

Què li puc donar jo?

—És aquesta la pregunta que desitges que et res-

ponga?

—Sí.

—Molt bé. És una pregunta interessant i, sobre-

tot, molt intel·ligent. Com molt bé has sabut deduir,

la màgia no es fa en canvi de res. Però, a dotze anys,

ja se’n sap un poc, de tot això, no? Sé que has tret

molt bones notes i m’imagine que t’ha calgut posar-hi

esforços. Jo en vaig haver de fer molts per aprendre

a escriure bé i a llegir amb facilitat. Però, a la llarga,

n’he tret molt de plaer, de tots els llibres que he

pogut llegir. La màgia no és diferent, en això. Tal
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com ho veig, Pau, la màgia és redona i, si una cosa

n’ix, una altra ha d’entrar-hi, perquè el cercle ha de

ser sempre complet. Però estigues tranquil. Sé del

cert que alguna cosa has de tindre per a oferir al

mag.

—Quina?

—Alguna cosa teua, Pau, alguna cosa que sola-

ment tu li pots donar.

—Què vols dir, iaia? Això què és: una endevinalla

o què?

—I ara? La màgia és coneixement, Pau, no és res

més. I un mag és expert en màgia. Un mag vol saber

coses, les necessita per ampliar els seus coneixe-

ments. També aprecia les històries. Segur que en tens

alguna per contar-li.

Pau es quedà un poc decebut. Històries. Ell no

era gens bo contant-ne. Per això aprofitaven ells, els

avis. Tant l’un com l’altre sabien fer-ho d’allò més bé.

Però ell no. Si l’àvia haguera dit cantar... D’això, en

sabia un poc més.

—I si cantara, iaia?

—Com que si cantares?

—Jo no sé contar històries com el iaio i com tu.

Però sempre m’heu dit tots que cante bé.

—Bé, tindràs temps de pensar en tot això mentre

camines per la muntanya. No cal que et preocupes.

Tot anirà bé.
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I l’àvia va dir això d’una manera que Pau va tenir

la certesa que les coses anirien bé i que, sense saber

com, tindria una història per al mag, i que hi hauria

un mag, i que l’escoltaria i que...

Els pensaments ja no li pogueren passar d’aquell

punt. Alguna cosa li impedia de continuar aquell rao-

nament, continuar-lo fins al final que desitjava, fins a

Sara i al seu guariment.

Aquella vesprada va passar una estona amb els

amics, però no estigué content del tot, perquè el pen-

sament li volava a l’endemà, a la matinada que hauria

de fer, al camí, a l’aventura.

Tornà prompte a cals avis. Aquella nit soparen

d’hora, i ell no eixí a prendre la fresca com solia.

“Tot anirà bé”, havia dit l’àvia. Pau no volgué pen-

sar en una altra cosa quan es va gitar i, de fet, aquell

pensament tingué una força tan gran com la salvatgia

de l’àvia, tant que impedí que els malsons entraren en

la nit de Pau. Només hi entraren la música i el ball.

Una festa en què les convidades eren les senyores

paraules, que, amb la dansa, s’anaren entrelligant i

teixint una teranyina que figurava una història

excel·lent, un regal perfecte per al mag, invisible

també i inconscient.

Però mentre això s’esdevenia dintre seu, Pau dor-

mia plàcidament, amb la pedra de Sara ben a prop

del cor.
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L’EIXIDA

Ja se sentien sorolls per la casa quan Pau es va

despertar. Tot seguit va tenir consciència d’allò que

l’esperava i s’alçà ràpidament, sense entretenir-se

gaire a pensar, no fóra que se’n penedira. L’avi prepa-

rava un pot de fruita seca i embolicava preses de

xocolata. L’àvia havia fet ous durs i embolicava llon-

ganissa de Pasqua. Estaven tots dos d’allò més enfei-

nats. Pau se’n va anar cap a la dutxa. L’aigua

l’espavilà completament. Quan isqué, es va vestir

amb la roba que havia deixat preparada. La motxilla,

quan sols faltava menjar, ja la tenia llesta.

Eren les set del matí quan Pau s’acomiadà dels

avis. Havien calculat que, com a mínim, passaria tres

dies vagarejant per la muntanya, però, tal com l’àvia

deia, no se sap mai. Per això, com que sabia que

Ximo, el pastor, trescava per aquells camins cada dia,

l’avi ja hi havia enraonat perquè, si la cosa es feia

més llarga, els ho fera saber. També aniria bé per fer

arribar queviures al nét, si calia.

Feia fresca en aquelles hores del matí, per més

que fóra a ple estiu, però, quan ja feia una estoneta

que caminava, tot carregat amb la motxilla, Pau ja

s’havia acalorat. L’avi li havia deixat el bastó, i encara

que era un poc llarg per a la seua estatura, Pau el va

agrair de veres.
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També li havia aconsellat que ni tinguera pressa,

ni s’aturara sovint.

—Ja ho saps, a pas de muntanya —havia afegit. I

tots dos havien rigut.

Realment, amb el pes que duia damunt, Pau no

podia córrer gaire, ben altrament, ja tenia ganes de

descansar, però s’havia proposat de no aturar-se fins a

la Font dels Encants, i no podia començar tan promp-

te a trencar els seus propòsits. Tot i així, quan ja feia

una hora llarga que caminava, es decidí a descansar

una mica. S’aturà al forc de camins, l’Encreuament

que deien. Amb l’avi sempre solien parar-hi i decidien

el camí que els convenia. Unes vegades s’encamina-

ven a les Coves que havien servit d’amagatall en

temps de guerra i que es trobaven al Turó del Lleig,

unes altres anaven a veure les Antigues Mines, i allà

l’avi xalava fent preguntes al nét. I encara unes altres,

com avui faria ell, s’adreçaven a la Font dels Encants.

Des d’aquest forc de camins totes les senderes es

tornaven més costerudes, i el pas anava, per força,

més lent. Pau començà a esbufegar, de camí cap a la

font. Segurament que hauria pogut prescindir d’algu-

na de les coses que portava, però en el moment de

fer la motxilla totes li havien semblat absolutament

necessàries.

Quan arribà a la font, mirà el rellotge. Eren les

deu. Amb l’avi, aquell recorregut només li solia costar
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dues hores, potser fins i tot una mica menys; és clar

que no anava carregat com avui. L’àvia li havia dit

que li seria convenient fixar-se en el sol i en el camí

que feia al cel per orientar-se bé. I ell prou que el

mirava, però no estava segur de saber-lo interpretar.

El rellotge li aclaria molt millor en quina hora vivia.

L’avi li havia donat també una brúixola, però ell tro-

bava que ja en tenia prou amb el mapa de l’àvia.

Es descarregà la motxilla i buscà l’esmorzar, que

era a dalt de tot. Llonganissa i botifarra torrades.

Quasi li semblà que encara eren calentes. Va ser un

dels esmorzars més saborosos de la seua vida. Se’l va

acabar en un cluc d’ulls. Després féu un bon glop

d’aigua de la font i despenjà la cantimplora. Fins allà

l’havia portada buida. Havia calculat que fins a la font

podia prescindir de l’aigua i anar un poc més lleuger.

Però a partir d’ara, de camí cap al Mas de Marimon,

era necessari omplir-la.

Va traure el mapa de l’àvia. A primera vista, el

Mas de Marimon no era tan lluny de la Font dels

Encants com la font ho era de cals avis. Però la iaia

l’havia avisat que el camí era més costerut. Encara

que, si feia tants anys, també era possible que

s’haguera equivocat en les distàncies. Bé, fins que no

hi arribara, no ho sabria. Va plegar el mapa i se’l

tornà a guardar a la butxaca. Seguidament, estigué

una estona escoltant, intentant identificar cada so que
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sentia. Feia un dia clar i preciós, i l’orgull li omplia el

pit. Quina aventura per a contar!

Al cap d’una mica, decidí continuar. Segons deia

el mapa, el camí eixia de darrere de la font. Només

que, allà darrere, Pau no hi veia cap camí. Li costà un

poc trobar aquella vella sendera. L’àvia ja l’havia avi-

sat que feia molts anys de tot allò, però a Pau no se li

havia acudit que un camí haguera pogut desaparèixer

així com així. Tanmateix, sense estar-ne del tot segur,

va tirar per allà. Costera amunt i per una sendera

pedregosa. Potser era per això que l’àvia li havia dit

que dormiria al mas. Pensar en un camí com aquell

fins que no es fera de nit l’espantà una mica, però tot

seguit decidí que era massa prompte per a espantar-

se. Recordà les paraules “tot anirà bé” i a l’instant va

sentir-se molt millor. Quan ja havia fet una bona tira-

da, va veure taquetes negres per terra; era xerri: caga-

des de cabres i ovelles, segurament del ramat del

pastor. Això el va alleujar. Ja sabia per l’avi que Ximo

feia via per allà.

Quan Pau va aturar-se per descansar i dinar, enca-

ra somniava trobar el Pi Gegant que l’àvia li havia

dibuixat.

—Com sabré que és el Pi Gegant? —li havia pre-

guntat

—No patisques. Quan el veuràs, no en tindràs el

menor dubte —havia respost ella.

75

van ploure 2009.qxp  23/7/09  13:11  Página 75



Però ell no havia deixat de tenir dubtes, la qual

cosa indicava clarament que encara no havia arribat

en aquell punt. Estava desfet, literalment. Li feien mal

els peus, però força més els muscles, de dur carrega-

da la motxilla. El rellotge deia que eren dos quarts de

dues, però a ell li semblava que havien passat hores i

hores. Tot i que s’havia posat com a objectiu d’arribar

fins al Pi Gegant, quan era quasi la una del migdia va

rebaixar-lo, l’objectiu, i es va dir que pararia a les

dues, però, encara no les eren, que no va poder més

i es va dir a si mateix que no venia de mitja hora.

L’avi li havia aconsellat que no traguera el lleu

per la boca, que descansara sempre que li calguera, i

que, a l’hora de dinar, fera un descans, perquè no era

bon moment per a caminar, en ple estiu; que el dia

era llarg i encara tindria unes quantes hores de claror.

—Ara, tampoc no t’encantes —havia rematat.

Pau buscà un sot per a dinar i descansar entre els

arbres. Tot seguit notà l’alleujament. Tenia gana, els

budells havien començat a fer soroll. Va traure pa i

formatge, olives i fruita seca. Amb la navalla que l’avi

li havia regalat el dia abans, va fer com ell: tallà un

tros de formatge i un tros de pa, i, sense partir el pa,

anava fent mos a l’una cosa, mos a l’altra. Va sentir-se

feliç. Li agafaren ganes de riure i ho féu, i el seu

propi so li paregué un poc estrany enmig del bosc.
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—Quantes hores sense dir res en veu alta —va dir

a l’aire. I encara que es va sentir com un boig, de par-

lar tot sol, també es va trobar bé.

Acabà de dinar en un tres i no res, i, com que no

tenia son, va traure la llibreta que s’havia emportat i

un bolígraf. El preocupava el present que havia de fer

al mag, la història que havia de contar-li. Per això

s’havia decidit a emportar-se la llibreta. Aprofitaria els

moments de descans per aclarir-se les idees i escriure

allò que més tard segurament hauria de contar.

Tragué el sac de dormir perquè les agulles dels pins

el molestaven una mica. S’hi estirà damunt i escriví:

LA MEUA HISTÒRIA

Pau Oliver i Durà.

Vaig nàixer fa dotze anys en un hospital. Tots

diuen que era molt lleig quan vaig nàixer, que tenia

una cara arrugada i molt de pèl negre al cap. Tots lle-

vat de ma mare, és clar, que diu que ja veia com seria

de guapo.

Després d’aquest paràgraf, Pau es va quedar

cavil·lós. Pensava que potser aquestes coses no inte-

ressarien el mag, i que tal vegada hauria d’inventar-se

una història més estrambòtica, més original, més...

Aclucà els ulls per poder reflexionar millor.
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uan els badà va veure el

blau del cel entre les

fulles i les agulles dels

arbres, va sentir mosques

rondinant i ocells que

cantaven. S’havia ador-

mit? Va mirar el rellotge.

Les cinc de la vesprada! S’alçà d’un bot, i llibreta i

bolígraf li rodaren de la panxa a terra. Havia estat

quasi tres hores dormint. Quina animalada! Ell que no

feia mai la migdiada, que s’enfadava d’allò més quan

a l’estiu l’enviaven a l’habitació a descansar en acabat

de dinar, ara, que estava sol, havia fet una becaina de

tres hores. Devia estar molt cansat que haguera dor-

mit tan profundament.

En alçar-se, notà que li feien mal les cames. No

estava acostumat a caminar tant en un dia, i encara

l’esperava una bona tirada. “Sucre”, li havia dit l’àvia.

Va plegar el sac i el va acomodar al fons de la motxi-

lla. Després guardà la llibreta amb l’inici de la seua

història i buscà la xocolata. N’agafà unes preses, ja
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estovades, i se les ficà a la boca. Es carregà la motxi-

lla i eixí a la sendera.

Costera amunt. Estava una mica atabalat, però a

poc a poc se li anà espassant. Començà a anomenar

totes les coses que veia en veu alta, tal com feien

l’avi i ell quan passejaven. Els arbres, les argelagues,

els matolls. Arrancà una tija i se la ficà a la boca.

També l’avi ho feia, això.

Caminà i caminà, i anomenà arbres i més arbres i,

finalment, va veure, lluny, un pi i va saber amb tota

seguretat que aquell sí que era el Pi Gegant. Tal com

havia dit l’àvia, no se’n podia dubtar gens. Era el pi

més alt i més gros que haguera vist mai. Quan hi

arribà, mirà el rellotge. Ja feia més d’una hora que

caminava. Del Pi Gegant al mas encara faltava un

bon tros. Pau féu un glop d’aigua i continuà el seu

camí. Al cap d’una estona ja va veure el mas, però

l’àvia ja l’havia avisat. “Des que el veges fins que no

hi arribes, encara hi ha una hora de camí ben bona.”

I així va ser. Més d’una hora, però, a Pau, no se li

féu gaire llarga, potser perquè veia l’objectiu, potser

perquè ja s’havia acostumat a caminar.

El mas era clarament abandonat. Però era gran i,

temps era temps, devia haver fet molt de goig. Tenia

un riu-rau gran, amb set ulls. Al sostre, hi faltaven

moltes teules. Quan arribà, Pau es descarregà la mot-

xilla al riu-rau.
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—Ah, de la casa! —va cridar, per si de cas. Però

no oí res.

Llavors recordà que l’àvia li havia parlat de buscar

una clau per a obrir la portalada. Però, amb tantes

coses al cap, tots dos se n’havien oblidat. Què faria

ara? Bé, sempre podia dormir sota el riu-rau. Mirà

atentament. La porta de la casa es veia sencera, però

la del corral era mig trencada i la va empènyer. Quan

aconseguí d’obrir-la alçaren el vol alguns ocells i el

soroll el va sobresaltar un poc. Al corral hi havia una

parra, plantes i trastam vell. Tot entrant, a la dreta, hi

havia una porta estreta. Va provar d’obrir-la, i cedí de

seguida. La porta donava a la cuina. Afortunadament,

ja era dins la casa.

L’estança apareixia molt vella, però encara hi

havia una taula redona i un parell de cadires. Pau

començà a parlar sol, per espantar les bèsties que hi

poguera haver. Va oir sorolls, però en una casa sem-

pre n’hi ha i no volgué donar-hi més importància. De

la cuina passà a una sala gran que devia ser el menja-

dor, perquè hi havia una llar, plena de sutge i enne-

grida. Allà no hi havia cap moble. Potser seria el

millor lloc per a passar la nit. Dues portes obertes

mostraven un parell de cambres, i la porta de la clau

que s’havia descuidat era en aquesta estança. S’acostà

per obrir-la, però el forrellat era rovellat i no pogué

eixir-ne a cap. La finestra que hi havia al costat era
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més dòcil, i de colp tot s’il·luminà i tingué millor cara.

De l’altra banda de l’estança pujaven unes escales

amunt. Suposà que anaven a les cambres, però

d’entrada no tenia gens d’interés a esbrinar-ho. Les de

baix eren buides. Ni mobles ni res, solament teranyi-

nes als racons i al sostre alt. Tornà a la cuina. Hi

havia una pica, però no esperava trobar-hi aigua. Tot

i així, ho provà. Res. Al corral, de totes maneres, hi

havia vist un pou. L’aprofitaria per rentar-se. Per a

beure encara li restava mitja cantimplora, i el punt

d’aigua més a prop, segons que els havia informat

Ximo, era anant de camí al Falguerar. Tornà a eixir a

fora. Cap a ponent podia veure l’Enganyós, il·luminat

encara pels últims rajos de sol. Li havia vingut prim

que no se li fera fosc pel camí. L’àvia havia fet un

bon càlcul.

Buscà branques per a fer foc a la llar. En va arre-

plegar un feix, i darrere la casa trobà uns quants

troncs arrenglerats. Amb allò podria passar bé la nit.

Començava a fresquejar. Féu un parell de viatges

amb els troncs fins a la llar. Una vegada llest, va pen-

sar que el sac, tot sol, a terra seria ben poca cosa. Si

enlloc hi haguera un matalàs... Féu el cor fort i

començà a pujar les escales que duien a la part de

dalt. El terra era de fusta i grinyolava tot. A cada pas

el feia trontollar, o això li semblava. Allà dalt hi havia

quatre cambres o, si més no, s’hi veien quatre portes.
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A la primera, només es fixà en un parell d’engronsa-

dores trencades, a la segona, no hi va trobar res, a la

tercera, hi havia un llit de ferro vell, amb el matalàs

corresponent. Aquell era el seu. S’acostà i s’hi assegué

damunt per provar com era de dur. Llavors oí una

mena de crit molt agut i s’endugué l’ensurt més gran

de la vida. Féu un salt digne d’un saltimbanqui, que

quasi el tornà a la porta. Els crits continuaven i els

seus peus també. No va parar fins que va ser fora de

la casa. S’havia espantat de debò. A fora començava a

fer-se fosc. Era clar que havia d’entrar a la casa i pas-

sar la nit a dins, però, què havia oït allà dalt? Quina

classe d’ésser podia llançar aquell crit?

Va emparar-se de totes les defenses que sabia.

Pensà en els herois de les seues històries preferides i

entrà a la casa. S’acostà a la llar i agafà una branca, i

amb aquella arma defensiva a les mans, començà a

pujar les escales. A dalt no s’oïa cap soroll. Els crits

havien cessat. Ara només sentia el cor, que galopava

a una velocitat extrema. A mitjan escala, tornà arrere.

Buscà a la motxilla i en va traure una llanterna. Amb

aquests dos instruments, començà una altra volta

l’ascensió cap al món desconegut. El terra continuava

grinyolant sota les seues petjades. Fóra què fóra que

hi haguera allà dalt, sabia que ell hi feia camí. La

branca entrà abans que ell. Féu llum amb la llanterna.

No es veia res. De sobte, un moviment al racó, una
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ombra. Enfocà el llum: però, fóra què fóra, ja no hi

era. Què podia ser que es moguera tan ràpid? Llavors

hi va caure. Una rata, o moltes. Les rates cridaven, i

cridaven molt agudament. Amb la branca va fregar el

matalàs, i llavors ho va veure. Ratolins menuts que

xisclaven. Allà damunt havia parit una rata, i aquell

matalàs li havia fet de jaç.

Es féu arrere. No dormiria damunt d’un niu de

rates. Preferia el fred. El sac era bo. No obstant això,

encara faltava una cambra per mirar. S’hi acostà. No

hi havia llit, tan sols un armari vell. Amb la branca va

provar d’obrir la porta. No volia més sorpreses. Però

la porta era bastant falcada i, finalment, hagué de ser-

vir-se de les mans. A dins hi havia teranyines, però,

de rata, no se n’hi veia cap. Al prestatge de dalt va

veure un parell de mantes plegades. Això era tenir

sort. Les va furgar una mica de primer. Res. Agafà les

mantes i baixà de pressa.

Ara ja s’havia fet fosc del tot. Encara que li costà

un poc, finalment encengué el foc. Després es pre-

parà el jaç: a terra les mantes i, a sobre, el sac.

Sopà a la vora de la llar. Un ou dur, una tomata

crua, més fruita seca, formatge i aigua de la Font dels

Encants. Després es clavà dins del sac. Quan feia una

estona que mirava el foc, recordà que no havia pixat.

Tot i que li feia mandra i aprensió, isqué a la foscor

de la nit. El cel era tot tacat d’estrelles. Segurament
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que l’endemà tindria un bon sol. Va oir sorolls desco-

neguts, però l’àvia ja l’havia avisat. “No et penses que

no oiràs res. Potser et semblarà que mai no has oït

tants sorolls diferents. És la muntanya i els seus habi-

tants, que respiren i viuen i t’ho fan saber.”

Bé, això esperava. Després se’n tornà cap a dins i

tirà més llenya al foc. Contemplar el foc sempre

l’havia calmat, des que era petit. El foc de la llar

només el veia a cals avis a l’hivern, però sempre

l’embruixava, el deixava embadalit. A Sara, també li

passava. “Si voleu que Sara estiga quieta”, solia dir

l’àvia, “enceneu-li un bon foc”. Només era amb el foc

que es quedava quieta i callada.

I així es quedà ell també, fins l’endemà.
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XIMO, EL PASTOR

Una escampadissa d’ocells al corral del Mas de

Marimon va despertar Pau, que tingué un gran

ensurt. On era? Què era aquell soroll? Quan els ulls

se li acostumaren a la foscor, véu la llar amb el foc

apagat i va recordar-ho tot.

També recordà que l’avi li havia explicat que

havia de vorejar la llar amb pedres per tal que no

poguera saltar cap espurna de brasa mentre dormia.

S’havia descuidat de fer-ho. La veritat era que s’havia

adormit sense adonar-se’n. Es mirà el rellotge. Els

puntets fosforescents indicaven les sis del matí. Era

molt prompte. Encara era fosc. S’estirà una altra vega-

da al sac. Havia passat una nit fora de casa, completa-

ment sol! Llàstima que no ho podria contar als pares.

Encara que fóra de matí, sabia que no podia tornar a

adormir-se, de manera que decidí alçar-se. Pensà en

el pou. De roba, n’havia agafada ben poca, per tal de

no carregar massa la motxilla; només un parell de

pantalons, calcetins, samarretes i calçotets. Però havia

de canviar-se els calcetins i els calçotets i rentar-se

una mica. En una butxaca de la motxilla portava una

pastilla de sabó i el raspall de les dents. Isqué al

corral. Feia fresca. Al pou trobà un poalet agafat amb

una cadena. El llançà i va oir el soroll quan xocà amb

l’aigua. Mentre es rentava va recordar que l’any ante-
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rior, quan havia fet acampada a l’estiu, els més grans

havien deixat el campament un parell de dies i havien

anat a dormir al ras, sense tendes, sense cuiner, tal-

ment com ell feia ara. Sinó que ell estava sol i única-

ment tenia un mapa de l’àvia per a fer camí.

Tots aquests pensaments el feren sentir-se gran i

important, i de passada l’acompanyaren en la im-

pressió d’aquella aigua tan freda. Tornà a dins i es

vestí. En acabat, se serví un cartronet de llet i un poc

de cereal que havia portat en una bossa. Tot ben

remenat al seu got de muntanyenc. L’avi s’havia sor-

prés, quan havien anat a comprar els queviures, que

ell haguera triat amb tanta seguretat totes les coses

que necessitava, però és que estava acostumat a anar

a comprar amb els pares i a eixir d’excursió. Després

de l’aigua freda, havia notat que s’anava acalorant. Va

plegar el sac i va desar les coses. Isqué a fora. Ara els

ocells cantaven amb més força i la claror que venia

de llevant il·luminava el mas.

“Has de deixar les coses tal com les hages troba-

des”, li havia dit l’àvia, i es disposà a fer un volt per

trobar troncs que pogueren substituir els que havia

cremat. Va tirar per darrere del mas. Va trobar bran-

ques, menudes i grosses, i va anar recollint-les. Quan

tornà ja anava suat. No havia trobat troncs grossos,

però totes les branques que havia portat ja farien el

fet. Entrà a buscar la motxilla i va veure les mantes.
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Després de plegar-les s’estigué un moment intentant

decidir què havia de fer. Si no pujava, com ho conta-

ria? Respirà fondo.

Si a les olimpíades hi haguera un esport que con-

sistira a pujar unes escales, desar unes mantes en un

armari i tornar a baixar, Pau Oliver i Durà hauria fet

la millor marca aquell dia.

Després de baixar tancà les finestres de l’estança,

la porta de la cuina i finalment la del corral. Tragué el

mapa de l’àvia i el mirà una vegada més. L’Enganyós

era en direcció oest, mirant del mas estant, però no

podia anar-hi en línia recta. “Més valia baixar fins a les

Coves i des d’allà, vorejant el Turó del Lleig, arribar al

Falguerar”, li havia dit l’àvia. I això faria. Al mapa es

veia dibuixat un caminoi i no li va ser difícil trobar-lo.

Començà el camí content. Ara feia baixada. Ja

sabia per pròpia experiència que, moltes vegades,

baixar per camins de muntanya es feia més pesat que

no pujar. Els peus s’esvaraven i havies d’anar amb

molt de compte. El sol ja trencava a la seua esquena

mentre ell cantava i anava fent memòria de les coses

que li havien passat. Això de les rates seria una histò-

ria divertida de contar.

Fent via com ell, el sol havia anat pujant i ara, lle-

vat dels trossos de camí que els arbres ombrejaven,

començava a calfar-li la closca. Hagué de desfer quasi

tota la motxilla buscant la gorra, però finalment la

trobà.
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Abans d’albirar les Coves oí un so d’esquellots i,

en girant un revolt, topà un gos que li lladrava a

distància, i li donà un bon ensurt, per més que, a Pau,

li agradaven els gossos. Immediatament després va

veure el ramat de Ximo pasturant per allà. En un

minut es féu amic del gos i, en companyia de l’ani-

mal, que saltava content, anà fent camí cap a les

Coves. Quan hi arribava, el va veure. Estava dret i

amb la mà es feia ombra als ulls i mirava en direcció

seua. El pastor i ell no s’havien tractat mai, però Pau

sabia que l’avi hi havia parlat per contar-li la seua

eixida a muntanya.

—Ei, xiquet! —va cridar.

—Hola, Ximo! —tornà ell mentre el saludava amb

la mà.

Quan arribà a les Coves, Ximo s’havia assegut en

una ombra.

—Bon dia —digué Pau mentre descarregava la

motxilla.

—Veig que encara ets viu. T’esperava per a

esmorzar.

—A mi?

—Sí. El teu avi ha vingut de matinada a veure’m,

abans de traure el ramat. M’ha dit que segurament

avui passaries per ací, i m’ha portat un saquet per a

esmorzar tots dos.

Pau es quedà un poc parat. Els avis no li havien

dit res d’això, però la veritat és que l’esmorzar li vin-
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gué d’allò més bé. El formatge i la fruita seca li agra-

daven molt, però, aquella truita de creïlles de l’àvia,

n’hi havia per a llepar-se’n els dits!

Mentre esmorzaven, no van parlar de res.

Després, Ximo li va preguntar.

—Com has passat la nit?

—Molt bé. La veritat és que estava tan cansat que

em vaig adormir sense adonar-me’n, i això que...

I li va contar la història de les rates, i com havia

identificat el Pi Gegant quan ja es creia que no el tro-

baria, i com s’havia quedat adormit entre els arbres la

vesprada anterior.

—Ets valent, Pau. Sembla que has heretat el

coratge de Maria.

Aquell era el millor compliment que li havien fet

mai. Coratge, just allò que es necessitava per encarar-

se amb la màgia.

—Però fins ara he fet la part més fàcil, no? L’àvia

em va dir que a partir de les Coves tot seria bastant

més complicat.

—Ben cert, a partir d’ara no trobaràs camí, hauràs

de fiar-te de l’instint. Potser t’aprofitarà seguir el xerri

del bestiar —i va riure.

—Tens un mapa?

—Sí —va dir Pau, i el va traure.

—Molt bé —digué el pastor—. També tens una

brúixola, no? A partir d’ara, l’hauràs de fer servir. Saps

com va?
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Ximo va estar una estona explicant-li la manera

d’utilitzar-la com calia, i també li contà com podia

guiar-se pel sol.

—Però al Falguerar el sol no t’aprofitarà gaire —li

va dir.

—Per què? —preguntà Pau.

—Perquè no sempre el veuràs. Allà la vegetació

és distinta, molt atapeïda, com si et trobares en un

altre país. Però hi trobaràs aigua, per això no has de

patir, i tota és bona. Aigua bona per a beure. Ara

deixa’m la cantimplora i te l’ompliré de la meua. D’ací

a no res jo tornaré a ser a la Font dels Encants. Tu

has de fer via vorejant el Turó. No has de pujar,

només vorejar-lo i buscar el ponent. Així arribaràs al

Falguerar. Una vegada allà, has de buscar el migdia.

No sempre podràs anar en línia recta. La vegetació

t’obligarà a fer voltes, però has de buscar el migdia.

La tramuntana i el ponent et portarien als barrancs, i

ja saps que són perillosos. Hi he perdut molts ani-

mals, allà. T’has d’allunyar del nord i de l’oest, no ho

oblides. No hi ha res que t’avise i, de sobte, els tens

allà baix. Els noms que duen no són debades.

Pau recordà els noms: el Barranc dels Morts i el

dels Malferits. No era poca cosa.

—Quant tardaré a travessar el Falguerar?

—No t’ho sabria dir. Fa temps que no hi vaig, per

allà. Potser un dia.

—Tant?
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—La cosa important és que no oblides la brúixo-

la, Pau; tant fa què hi tardes. Tu, cap al migdia.

—Hi ha bestioles?

—Cap de més grossa que tu. No patisques.

—Jo volia arribar a dormir aquesta nit a la Font

d’Enmig i pujar demà a l’Enganyós.

—Molt bé, potser hi arribaràs, però si se’t fa fosc,

serà millor que busques un bon recer i no continues.

És important que no perdes el sud. I també que no

tingues pressa. La pressa no és bona a muntanya.

Aquesta té el seu propi ritme.

—D’acord.

—I ara adéu. Tu has de fer via i jo també.

—Gràcies per tot, Ximo.

—A tu, home! No sempre faig un esmorzar tan

bo, ni tinc oportunitat de raonar, si no és amb el bes-

tiar o amb el gos.

Ximo féu un seguit de sorolls amb la boca, difícils

d’imitar, i els animals es posaren en marxa. El gos lla-

drava sense parar i dirigia el ramat. Allò era un

espectacle. Pau es quedà contemplant com s’allunya-

ven cap al nord-est, camí de la font. Llavors es

carregà la motxilla i mirà la brúixola. Cap a ponent.

Aquest era ara el seu camí.
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orejar el Turó del Lleig va

ser una mica més costós

que Pau no es pensava.

Els peus li anaven de

gaidó quasi tota l’estona, i

la motxilla es feia cada

volta més pesant. Però,

finalment, va trobar-se, sense saber ben bé com, en

un entorn ben diferent, tant, que se’n va sentir cor-

prés. Tot era callantívol, i el sol només es veia ací i

allà, com buscant una drecera per poder passar entre

tot aquell fullatge. Li va agradar molt. Era la cosa més

semblant a una selva que haguera vist mai, i ja ho

sabia prou, que no era una selva, que era solament el

Falguerar, però ell no havia vist mai un paisatge com

aquell. Les falgueres eren altes, li passaven de les cui-

xes i li arribaven fins a la cintura. Va traure la brúixo-

la. Ara s’havia d’adreçar cap a migdia. Posà en

pràctica totes les instruccions que li havia donat

Ximo, el pastor, i li va semblar que s’hi entenia prou

bé. Rumb sud. Quina aventura, tu!
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Quan feia una estona que caminava, es va quedar

de sobte fascinat. Allà mateix, davant seu, les lianes

formaven una espècie de porta natural. Sense dubtar-

ho s’hi va abocar, i els peus el dugueren endavant

perquè aquell era un indret màgic. Feia com un cer-

cle molt gran vorejat de roures. La terra era humida, i

aquelles lianes que dibuixaven la porta per la qual

havia entrat, continuaven jugant a fer dibuixos per

allà dins. Pau es va sentir captivat. Si el Falguerar

l’havia sorprés, allò el va encantar. Va pensar que

seria un lloc ben agradable per a seure-hi i descansar.

Potser era l’hora de dinar i tot; si no, tant li feia. Per

una vegada a la vida, podia decidir ell tot sol si tenia

ganes de dinar o no. La veritat era que sí, que li abe-

llia seure en aquella ombra tan agradosa, en aquell

paratge tan especial, i estar-s’hi una llarga estona.

Així, doncs, va dinar.

També la quietud el va colpir, si més no d’entra-

da. Després, al cap d’una estona, va començar a dis-

tingir alguns sorolls concrets. Però encara que s’oïa

algun ocell piular, fulles que queien i branques que

es movien al pas dels ocells o potser d’algun animaló,

es notava un silenci dens i espés, majestuós.

Quan ja havia passat força temps contemplant-

se’l, havent dinat, hi va caure. Aquell lloc, li l’havia

descrit l’àvia alguna volta. Era l’indret especial de la

nit de Sant Joan. Era aquell lloc on les falgueres flo-

94

van ploure 2009.qxp  23/7/09  13:11  Página 94



rien únicament en aquella nit de l’any i on podies

demanar un desig per cada flor de falguera que

s’obria. Ah, si ell haguera pogut ser aquella nit allà,

hauria sabut molt bé què demanar. És clar que, si era

un lloc màgic, potser el mag de la muntanya el visita-

va de tant en tant... Això li féu venir al cap que enca-

ra no tenia cap història per a oferir-li. Així, doncs, es

va traure la llibreta i el bolígraf i es posà novament a

escriure.

Passà una estona d’aquella vesprada escrivint. Més

tard va tenir ganes de fer una passejada, i amb la can-

timplora penjada als pantalons, se n’anà a rodar una

estona per aquells voltants. Tot passejant trobà una

petita deu d’on rajava un filet d’aigua net i claríssim.

N’omplí la cantimplora i s’estigué una estona tot

quiet, escoltant els sorolls de la muntanya, sentint-se

ell mateix un trosset de la serra.

Mentrimentre, el sol havia anat fent el seu camí, i

quan Pau se n’adonà, el crepuscle s’acostava. Potser,

sense voler, havia fet cas de les paraules de Ximo:

“No tingues pressa a muntanya. Aquesta té el seu

ritme.” Certament. I sense que se n’adonara, li l’havia

encomanat.

Tornà a mirar detingudament aquell espai que li

semblava màgic. Va passejar-s’hi amb tranquil·litat,

buscant un recer. Els arbres eren grossos i el terra era

bastant blanet, gràcies al fullam de les falgueres.
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Sense pensar-s’ho més, va decidir que dormiria al ras

allà mateix. Era un lloc tan bo com qualsevol altre i,

després d’aquelles hores passades allà, li semblava

que ja el coneixia un poc. Tornà on tenia la motxilla i

encara va escriure un poc. Després en desistí, perquè

la claror ja flaquejava. Però ja tenia escrita una gran

part de la història per al mag.

A sota d’un gran roure, va doblegar unes quantes

falgueres. Quan fóra el moment trauria el sac. Va pro-

var l’eco d’aquell lloc. La seua veu es perdia entre el

fullatge. S’anava fent fosc, de manera que tragué de

la motxilla allò que considerà necessari per a passar

la nit. Va menjar una mica. Més fruita seca, llonganis-

sa de Pasqua i un tros de pa. Després va beure de la

cantimplora. Com que començava a fer fresca, tragué

el sac de dormir i es clavà a dins, però la veritat és

que no tenia son. Gens ni mica.

Pau va observar com es feia fosc, véu canviar el

color de les fulles amb la minva de la claror, i els

arbres, tan majestuosos sota la llum del dia, li sembla-

ven ara unes formes poc amistoses, sobretot per la

grandària. Més tard s’adormí.

Quan badà els ulls, focs follets il·luminaven

l’indret. Des del cau del seu sac, sense moure’s,

observà quatre esquirols que feien rogle i es comuni-

caven a la seua manera; el vent que circulava entre

les fulles li feia afigurar-se que els arbres parlaven,
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però, a més a més, sentia com si hi haguera una

presència estranya, invisible però molt poderosa. Tot i

amb això, no tenia por. Ell mateix estava una mica

admirat de no tenir-ne. A poc a poc anà alçant el cos

i restà assegut per poder contemplar totes aquelles

meravelles. Llavors el va veure. Una figura asseguda

enmig del cercle l’observava fixament. En la foscor,

Pau no podia distingir amb claredat els trets d’aquella

cara, però li paregué que eren els d’una persona gran.

Sense haver copsat cap moviment de llavis, la pre-

gunta li arribà amb claredat dins el cap.

—Què fas ací?

—Busque el mag de la muntanya.

No estava segur d’haver parlat en veu alta, però

véu com aquella persona assentia com si l’haguera

oït.

—Per què?

Una altra vegada la pregunta dins el seu cap. Era

una cosa estranya. Destriava les paraules, però no era

conscient d’oir cap veu. No hauria pogut dir si era

una veu clara o fosca, si era aguda o greu, no arriba-

va a percebre si qui li parlava era un home o una

dona. Tot i així, sense pronunciar-la amb els llavis,

també ell féu una resposta des de dintre el seu cap.

—Necessite demanar-li una cosa.

—Quina mena de cosa?

—Una vida.
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Pau tampoc no va saber d’on li havia eixit aquella

paraula, però en pronunciar-la mentalment s’adonà

que era això que buscava, la vida de Sara. Fins aquell

moment no ho havia pensat així. Sabia que volia que

Sara es posara bona, que es guarira per sempre. Però

no se li havia acudit ni un sol moment que ho dema-

naria així. Potser perquè, dit així, semblava una cosa

massa gran per a poder-la demanar. Tal com havia dit

Sara, un desig massa gran per a una pedra tan petita.

Sinó que ara no era una pedra qui escoltava la seua

demanda. Era una persona, una persona estranya i

màgica que parlava sense veu dins el seu cap. Tots

aquests pensaments li van passar per la ment a una

velocitat extraordinària. Després, silenci. Un silenci

gran, redó, complet, com la màgia. Ja no oïa fulles, ni

vent, ni esquirols, ni preguntes dins el cap, ni tan sols

els seus propis pensaments.

L’espera fou llarga, molt més que no aquella en

què l’havia tingut l’àvia, però d’alguna manera, en

aquell lloc i en aquella hora, es respirava una espècie

de pau que impedia el neguit.

Finalment, les preguntes tornaren a sonar dins del

seu cap.

—Saps qui dóna la vida, Pau?

—No.

—Au, vinga, home! Cap mag no pot avenir-se a

parlar amb algú que no reflexiona.
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Pau es concentrà. La vida? Recordà la mare amb

una panxa grossa i Sara encara a dins.

—La mare.

—Exactament. La mare ja va donar-te la vida. Per

què vols ara demanar-la a un mag?

—No demane la meua. Vull la de la meua germa-

na Sara. Està malalta. I s’imagina que és greu i que tal

vegada es morirà.

—Tal vegada.

—Per què? No vull, no vull que Sara es muira, no

vull que les coses canvien, no vull veure plorar mon

pare, no vull...

Pau sanglotà una vegada i una altra i, quasi sense

voler, deixà anar totes les llàgrimes que havia anat

contenint durant tant de temps. Llàgrimes de ràbia i

de dolor perquè els pares no feien cas d’ell, perquè

no l’havien felicitat per les notes, perquè no s’havien

fixat que duia la pedra de Sara penjada al coll, perquè

no el deixaven quedar-se a l’hospital, perquè no li

deien que Sara estava molt malalta, perquè s’amaga-

ven per plorar, perquè ploraven... Llàgrimes per Sara,

perquè Sara era millor que no ell en totes les coses,

perquè no es queixava quasi mai, perquè el cridava

sempre que es trobava un poc millor, perquè l’admi-

rava tant, simplement perquè era el seu germà gran.

Llàgrimes de culpa perquè, al capdavall, potser tot era

culpa d’ell, per aquell bac que havia caigut la mare
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quan estava embarassada de Sara. Aquella era una

història familiar contada moltes vegades. Quan la

mare estava prenyada de Sara, ell, Pau, l’havia empe-

sa per darrere i ella havia caigut un bac i s’havia

espantat molt. Els metges havien dit que no era res,

però, quan Sara es posà malalta una vegada i una

altra, i començà a ingressar a l’hospital, Pau va pen-

sar-se que tal vegada tot venia d’aquell bac que ell

havia fet caure la mare, que encara portava Sara a la

panxa. I aquell pensament, el seu pensament més

secret i més terrible, havia restat amagat com un

corcó dins el seu cor, i a poc a poc, però sense atura,

hi havia fet un forat tan gros que ara s’adonava que

era sobretot d’allà d’on li naixien tantes llàgrimes.

Però era tan covard, que no havia estat capaç de dir-

ho a ningú, ni tan sols a Sara.

Plorà tant que els ulls li coïen. Es torcà les llàgri-

mes amb la samarreta que duia posada. Alçà el cap i

buscà el mag, la figura, la persona que li parlava dins

el cap. Però no va veure ningú. No hi havia esquirols

fent rogle, ni es va afigurar que els arbres es comuni-

caren entre si. Tornava a estar sol, ell tot sol i el seu

cor foradat.

Va estirar-se a terra, de colp, i s’arrebossà en el

sac de costat, de manera que si, a aquell algú, se li

acudia de tornar, el poguera veure. Se sentia cansat

de plorar, però li semblava que tenia el cor un poc
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més lleuger. Potser foradat, però sense corcó. Tot

aquell plor, l’hauria d’escriure en la seua història. De

colp va entendre les paraules de l’àvia. “Alguna cosa

teua, Pau, alguna cosa que només tu li pots donar.”

Ara ja sabia què li oferiria, al mag, si el trobava. El

seu cor foradat.
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SENSE HORA, SENSE SUD

Un raig de sol acabat de nàixer travessà espais

infinits fins a arribar a l’atmosfera. I des d’allà es

deixà caure, amb una mandra que el feia rebotar

d’arbre en arbre, de fulla en fulla. Per camins intransi-

tables s’esvarà i caigué fins que, finalment, sense

saber ben bé com, aterrà a les parpelles de Pau.

Potser aquesta mandra del raig s’encomanà a Pau,

perquè, certament, li va costar estona decidir-se a tor-

nar novament al món. Quan es despertà, es mogué

lleugerament per tal que el sol no li caiguera als ulls,

però encara estigué estirat al sac una mica més. A

poc a poc, els esdeveniments de la nit se li dibuixa-

ren clarament a la memòria, i aquesta claredat el féu

dubtar força. La naturalesa dels seus somnis sempre

era més esquinçada, com retalls de coses. Als records

d’allò que somniava, sempre hi faltava alguna cosa,

un lloc, una cara, un esdeveniment, un detall...

Tanmateix, això que havia ocorregut durant la nit, ho

recordava tan clarament com una pel·lícula, i encara

sentia als ulls la coïssor de les llàgrimes. Però s’havia

d’alçar i havia de continuar la seua recerca. Quina

hora devia ser? Mirà el rellotge. Les dotze. Les dotze?

Això sí que no! Com podia haver dormit tant? Era

impossible. S’alçà d’un bot, espantat. Agafà el sac i

l’espolsà una mica. Tot seguit l’enrotllà i l’enfonyà al
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fons de la motxilla. Abans de menjar res féu un glop

de la cantimplora. Tenia set. Tot bevent s’adonà que

prompte hauria de fer recapte d’aigua. Calia dirigir-se

a la Font d’Enmig. Va beure llet i tornà a menjar cere-

als. Com que tenia gana, també es menjà un tros de

formatge amb un poc de pa. El pa començava a ser

un poc corretjós. Com li hauria agradat de trobar-se

amb Ximo, el pastor, i tenir un entrepà de l’àvia!

Buscà una bossa i hi ficà les deixalles. Amb un

nus, la penjà en un ganxo de la motxilla. No era pro-

bable que trobara cap paperera ni contenidor d’ara

endavant. Però tant hi feia. A la bossa de plàstic, hi

anirien cabent totes les coses. Va traure la brúixola i

buscà una pedra plana. La hi col·locà i la deixà quie-

ta. L’agulla, tota sola, va buscar el nord. No era difícil.

Tot era qüestió d’anar contra la direcció indicada.

Calia buscar el sud. Però abans s’acostà al cercle

d’enmig, allà on, a la nit, havia vist una figura. No

sabia què buscava, potser petjades, algun senyal que

li indicara que no havia somniat, o que aquella figura

era de carn i ossos. No s’hi distingia res. Tornà al lloc

on havia dormit i el mirà atentament. A banda la fal-

guera una mica aixafada, tampoc no veia cap senyal

que delatara amb claredat que ell havia dormit allà, i

el mag, si ho era, hi havia estat molt poca estona, si

es comparava amb tota la nit que hi havia passat ell.

Apartà les cabòries com va poder i es penjà la motxi-
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lla. Cap al sud. Ara duia en una mà el bastó de l’avi i

en l’altra la brúixola. De tant en tant s’aturava i torna-

va a parar-la a terra, i li anava marcant la direcció.

El camí era bonic, continuava semblant d’un país

diferent, ple de falgueres i de roures, que a penes si

deixaven veure el sol. No sabia quant feia que cami-

nava, però tornava a tenir gana. Mirà el rellotge. Les

dotze. Les dotze? S’aturà de sobte, el mirà atentament.

L’agulla dels segons no es movia, el rellotge s’havia

aturat. Però quan? A les dotze de la nit o a les dotze

del migdia? Se l’acostà a l’orella, però no va sentir el

tic-tac. Va sacsar-lo. Res. Allò era molt estrany. El seu

rellotge no havia anat mai a deshora, i no feia gaire

que la mare l’havia portat a cal rellotger per canviar-

ne la pila. De colp, s’esverà. Ara seria molt difícil

tenir noció del temps. Hauria de menjar quan tingue-

ra gana, i buscar el sol per fer-se’n una idea. Però

enmig del Falguerar no era fàcil, ja li ho havia dit

Ximo. Deixà la motxilla a terra. La veritat és que tenia

por i ganes de plorar. També tenia gana. Va decidir-se

a dinar. L’avi sempre deia que penes amb pa feien de

bon passar. En faria cas, doncs; vés a saber si no

tenia raó.

Es menjà un ou dur amb pa, i més llonganissa de

Pasqua, i ametlles i panses, i certament, després

d’aquell àpat una mica repetitiu, però saborós, va

sentir-se força millor. Se li acudí si allò no devia ser,
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tal vegada, una altra prova. Ell buscava la màgia i,

certament, tal com li havia dit l’àvia, si buscava la

màgia, havia d’estar disposat a trobar la cosa més

inesperada. Ximo, el pastor, li havia dit que segura-

ment havia heretat el coratge de la iaia, i era de pen-

sar que no li ho havia dit debades. Era qüestió de

continuar, doncs. Es carregà la motxilla i es posà en

marxa. Ni un sol moment no se li va acudir de des-

cansar, com havia fet els dies anteriors.

Mentre dinava havia begut molt poca aigua, per-

què tenia por d’esgotar-la, però ara ja feia una llarga

estona que caminava i tenia molta set. Era, tanmateix,

difícil saber quant de temps havia passat des del

dinar. De primeres havia anat comptant, com si el seu

cos fóra un rellotge i les passes que feia els segons

que caminaven: seixanta passes, un minut, cent vint,

dos minuts, cent vuitanta, tres minuts. Però prompte,

en arribar a quatre-cents, ja va fer-se un embolic; a

més, les passes no eren mai iguals: trobava pedres

que havia de vorejar o argelagues que li impedien el

pas. Caminar per la muntanya no era com caminar

per la ciutat. Per tant, ho deixà estar. Tenia set, això sí

que ho sabia. Sense aturar-se es canvià el bastó de

mà, despenjà la cantimplora de la motxilla i l’alçà per

fer un glop. I fou llavors, mentre l’aigua li passava per

la gola, que fou conscient que alguna cosa no anava

com calia. Una mà lliure. La brúixola!
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L’ensurt féu que l’aigua se n’anara pel forat que

no tocava, i tingué un atac de tos d’aquells que et fan

saltar les llàgrimes. Però tal vegada, sense la tos, Pau

també hauria plorat. Es despenjà la motxilla i intentà

omplir-se d’una serenitat que no tenia. Regirà totes

les butxaques, les seues i les de la motxilla. Intentà

recordar quan havia mirat la brúixola per darrera

vegada. Però no ho sabia. No tenia referents. L’havia

consultada després de dinar? Creia que sí. O potser

no, potser l’havia desada, amb el menjar. Desféu la

motxilla sencera i la tornà a fer. La brúixola no hi era,

i ell no hauria sabut desfer el camí per trobar-la, per-

què de fet, des que havia eixit aquell matí, el camí no

era un camí, ni tan sols una senda. Sortosament, era

prou pla, però havia d’anar vorejant entrebancs, evi-

tant pedrots, esquivant arbustos. No, no hauria sabut

tornar al punt exacte on havia parat a dinar, ni tan

sols estava segur de saber-lo identificar. Era un parat-

ge com tants n’havia vistos des que havia penetrat en

el Falguerar el dia abans. Va oir les paraules de l’avi,

“Has de tindre els ulls ben oberts a la muntanya, Pau.

Cada indret és diferent, i has de saber buscar a pri-

mera vista què és allò que diferencia un lloc d’un

altre.” Ara el seu avi li hauria posat un zero. Però tant

li feien els zeros. El cas és que es trobava sense

rellotge i sense brúixola, i que valia més que no hi

rumiara gaire, perquè, si no, s’esfondraria. Per tant, es
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carregà la motxilla novament als muscles i continuà

endavant. Coratge. Aquesta era la paraula clau. En tin-

dria. N’havia de tenir. No ploraria, no s’acovardiria, no

s’aturaria, trobaria el sud, trobaria la Font d’Enmig,

pujaria a l’Enganyós, trobaria el mag, li confiaria el

seu pensament secret, demanaria la vida de Sara.

I mentre pensava totes aquestes coses, caminava,

sense hora i sense sud, les llàgrimes salades

destil·lant-se galtes avall, amb tot el coratge que podia

traure’s del seu cor foradat.
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EL BARRANC DELS MALFERITS

Ximo ho havia deixat ben clar. Allunyar-se de

ponent i tramuntana. Però, evidentment, Pau havia fet

alguna cosa malament, perquè sense saber ben bé

com, de l’un pas a l’altre s’havia trobat redolant

barranc avall. Soltà el bastó de l’avi, aclucà els ulls, es

caragolà tant com va poder i es va cobrir el cap amb

els braços. Finalment un pedrot el va aturar i la mot-

xilla li va fer de para-xocs. Un bon colp. Badà els

ulls. Cel blau, un dolor intens a la cuixa, al peu, al

colze. Cel blau. Es va sentir marejat. Respirà fondo,

una volta, una altra. Això era una cosa que li havien

ensenyat a l’escola, encara que mai no s’havia vist en

la necessitat de practicar-la. “Si creus que has de des-

maiar-te, respira fondo i posa el cap entre les cames,

per fer que la sang t’arribe al cap.” Ell es va confor-

mar a respirar, perquè no tenia una noció clara de la

situació del cap i de les cames. Veia el cel, per tant,

havia de trobar-se tombat, però sabia que no havia

arribat al fons del barranc, i tenia por de moure’s, no

fóra cas que tornara a caure.

A poc a poc anà prenent consciència del seu cos.

Girà el cap una mica i va veure la pedra. Era grossa,

plena de cosetes negres. Xerri de les cabres de Ximo.

Recordà alguna cosa de cabres perdudes al barranc.

Però ell encara no estava perdut. Va traure els braços
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dels tirants de la motxilla. Va veure la sang rajant-li

del colze. Una rascada considerable. A petites cula-

des, aconseguí d’asseure’s a la pedra i de situar-se.

Mirà amunt i avall. Devia ser més o menys enmig. Els

pantalons eren esgarrats i, la cuixa, també la tenia

ferida. El peu li havia quedat una mica inútil i li feia

mal. Potser se l’havia girat. Provà de posar-se dret

damunt la pedra. Afortunadament, les altures no li

feien pànic, però, de tremolor a les cames, en va

notar. Havia d’eixir d’allà abans que el colp no es

refredara. Sempre feia més mal al cap d’una estona.

Buscà amb els ulls la manera de tornar a pujar

cap al Falguerar. Xerri de les cabres. Havia de seguir-

lo, sempre que anara cap amunt, és clar. En va veure

cap a l’esquerra i es decidí. Es penjà la motxilla i,

amb peus i mans, arrapant-se com va poder, va

començar l’ascensió. Però molt prompte els peus tor-

naren a esvarar-se-li. La costera era massa dreta per a

poder-la desfer. Es va deixar caure un poc, buscant

una altra vegada el pedrot que li havia salvat la vida.

Ja fóra gros que, havent vingut a buscar la vida,

l’haguera de perdre ací. No, no podia permetre’s pen-

saments d’aquesta mena. S’assegué a la pedra i va

traure el mapa de l’àvia. Ella li havia indicat el camí

més fàcil, però, si baixava fins al final del barranc i el

seguia amunt, també podia arribar a la Font d’Enmig i

d’allà a l’Enganyós. Fet i fet, no tenia cap més opció.
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Pujar, ho trobava impossible. Baixar, no ho era. La

força de la gravetat ho demanava, i Pau no estava

gens disposat a resistir-s’hi. Així, doncs, amb el mapa

guardat a la butxaca del davant dels pantalons, va

asseure’s a la costera i, a poc a poc, es deixà caure,

com si fóra en un tobogan. Amb les mans s’anava

arrapant a qualsevol cosa que trobava, per tal de no

agafar velocitat, i amb els talons també anava frenant

com podia.

Finalment arribà a baix de tot amb els peus al

davant, i tot fou parar i veure el bastó de l’avi, que

devia haver fet el mateix camí. Això, ben mirat, era

tenir bona sort. Com també ho era que cap conegut

no el poguera veure en aquell estat, sobretot la famí-

lia. Duia els pantalons esgarrats del cul, les mans feri-

des, el colze encara amb sang. Com hauria dit l’àvia,

semblava un Crist nafrat. Pau respirà. Ara podia cami-

nar a peu pla. Escoltà en silenci. El barranc era

ombrívol i humit. Englantines roses i blanques, lliga-

bosc, heura humida pels marges. Escoltà perquè bus-

cava aigua. Es decidí pel camí que feia pujada,

perquè necessitava, ni que fóra un moment, buscar el

sol. El sol se li havia de pondre per la dreta per estar

segur que anava en direcció sud. Coixejant, començà

la pujada, i la sort, els déus o la màgia li feren veure,

allà davant seu, una font que rajava i una petita este-

sa de prat, un poc més amunt, amb una mica de sol.
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A la font, s’hi va estar una estona llarga. En primer

lloc va beure i va omplir la cantimplora, que ara tenia

un bony molt graciós. Després es va despullar per

buscar-se totes les ferides que poguera tenir i les va

netejar amb aigua i sabó. Coïen prou, però era la

manera de saber que les ferides quedarien netes i no

s’endenyarien. En tenia al colze, a les mans, a la

cuixa. I el cul, el tenia coent. Els pantalons ja sols

eren bons per a llençar. Els doblegà i els amagà al

fons de la motxilla. Només en portava uns altres, i

esperava no tenir més accidents d’aquella mena. Als

peus, els va fer bé un bany d’aigua freda. Després,

Pau ja va estar segur que allò del peu no era res greu,

perquè, encara que li feia mal, podia caminar sense

coixejar gaire. Deixà la motxilla vora la font i se’n

puja fins al prat assolellat que havia albirat. En arri-

bar-hi, mirà el cel. El sol era alt. S’estirà a l’herba per

contemplar-lo bé i per deixar que li calfara un poc

l’ànim. Va observar com es desplaçava amb lentitud, i

llavors va saber que anava per bon camí. Sí, s’hi hau-

ria jugat qualsevol cosa.

No sabia quantes hores de claror li restaven enca-

ra, però se li acudí que seria millor caminar un poc

per no deixar que el peu es refredara del tot. Baixà a

buscar la motxilla i tornà a passar pel prat. Continuà

amunt, seguint una espècie de rierol invisible que

deixava la terra humida, quasi amerada, i que anava a
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parar, segurament, a la font d’on havia begut i que no

era al mapa de l’àvia. Ben pensat, i particularment ara

que se sentia sa i bo, no estava malament del tot això

que li havia passat. Sobretot perquè ara el seu camí

seria diferent del que havia fet l’àvia, i ell podria con-

tar la seua pròpia aventura. Vora aquell fil d’aigua

invisible va veure un esquitx de color i s’hi acostà.

Poc esperava trobar-hi maduixetes silvestres!

Certament, el barranc era bonic, ple de sorpreses i de

vegetació diversa. El conjunt era d’un verd intens i

fosc. Com li hauria agradat de ser-hi amb l’avi, que li

sabria dir el nom de totes les plantes que desconeixia!

La vesprada s’entelava. El cel es va cobrir de gris,

d’un color que arrossegava pluja. L’aire era humit.

Encara que Pau no estiguera acostumat a endevinar

l’oratge, a muntanya li resultava més fàcil. De colp

s’havia fet un gran silenci. Els ocells havien emmudit,

com si esperaren alguna cosa. I de fet l’esperaven,

perquè immediatament començà a ploure. La pluja

l’atrapà desprevingut, però el féu riure molt. Era

l’única cosa que li faltava aquell dia: mullar-se de cap

a peus. Continuà el seu camí sense fer-ne gaire cas,

tranquil pel fet de no sentir trons ni veure llampecs.

Més endavant i a la dreta, destrià un bosquet d’alzi-

nes. S’hi dirigí. Amb les alzines, també hi havia mar-

full, llentiscle. A poc a poc parà de ploure. Pau buscà

el lloc més eixut sota una alzina i féu inventari dels
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danys soferts. Ell s’havia mullat de dalt a baix, sí, però

l’aigua no li havia calat la motxilla i el sac, afortuna-

dament, encara era eixut. Es disposà, doncs, a dormir

allà mateix. El jaç no seria tan tou com el del dia

anterior, però es trobava prou cansat i adolorit per a

poder dormir en qualsevol lloc. Es féu fosc amb rapi-

desa. Tingué el temps just de llevar-se la roba mulla-

da, fer un mos i preparar-se un raconet. Volia

adormir-se prompte per poder-se despertar amb el sol

i assegurar-se que anava en la bona direcció. Al

barranc i amb la pluja acabada de caure es notava

més frescor que no la nit abans. Així, doncs, es cordà

el sac ben cordat fins al coll.

No s’adormí de seguida. Pensà en els avis, que

potser ja el feien a tocar de l’Enganyós. El tracte amb

l’avi era de deixar alguna mena de senyal a la Font

d’Enmig perquè Ximo el poguera veure. Però això

seria l’endemà. I esperava trobar-la, la font, perquè no

volia fer-los passar ànsia. Es buscà la pedra penjada al

coll. Quan la tocà va adonar-se de la sort tan gran

que havia tingut de no perdre-la amb el bac. Això

hauria estat pitjor que perdre rellotge i brúixola.

Pensà en Sara i, amb la mateixa mena de paraules

que havia oït la nit anterior, amb les paraules de

l’ànima, va explicar-li totes les seues aventures. I va

tenir la seguretat que, des de l’hospital on era, Sara

podia oir-lo.
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Sara el visità aquella nit, ajocada en els seus som-

nis. Però ara Pau no hauria sabut explicar amb parau-

les què li havia dit... Sara estava orgullosa d’ell, tenia

esment del seu corcó i, amb la pedra, li oferia tota

l’ànima... Tan sols sabia que, encara que l’endemà no

poguera recordar-ho tot, un sentiment perduraria:

que no deixaria de fer el seu camí, un camí traçat

expressament per a ell, personal i necessari. I es des-

pertà content, feliç podríem dir, ben decidit a conti-

nuar i a afrontar qualsevol cosa que li sobrevinguera.
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quell matí, quan es posà

en marxa, Pau va sentir-se

el cos amb claredat, part

per part, membre per

membre. La cuixa ferida,

el cul coent, el peu adolo-

rit, i el colze. Segurament

que, si haguera estat a casa, hauria fet un poc l’impor-

tant i la mare hauria tingut cura d’ell, com feia sempre

que estava una mica malalt. Però ara, enmig de la

recerca que feia, no es podia queixar a ningú i desco-

bria que trobar-se adolorit no era gens divertit. Això li

portà Sara al cap, les vegades que ella li deia que no

volia jugar perquè no es trobava bé. Quan ell li pre-

guntava què li feia mal, Sara sempre responia que

“tot”. I, a ell, li costava d’imaginar com podia ser que

tot fera mal.

La mare li havia explicat que, en part, els dolors

de Sara venien de les medecines que li donaven per

posar-la bona, però Pau no havia pogut comprendre

mai aquell raonament. Com podien posar-te malalt
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unes medecines que t’havien de guarir? Ara, aquella

pregunta, no li l’havia feta mai, perquè, en els ulls de

la mare, en la seua expressió, algun senyal li deia

que ella no tenia probablement resposta per a una

pregunta com aquesta.

I ara, mentre caminava i es notava les ferides,

podia començar a imaginar el dolor de Sara, i això,

lluny de desanimar-lo, li donà forces per a continuar

aquell camí que prompte començà a fer-se costerut.

És clar que hauria de pujar tant com havia baixat a

redolons. I la pujada el feia bufar i panteixar, però

havia d’estar molt atent al camí del sol, que en aquell

barranc no es deixava veure gaire.

El bastó de l’avi feia ara la feina que havia de fer,

i l’ajudava bastant en aquella costera amunt. De tant

en tant, s’aturava i feia un glop d’aigua, però sols un

tast, per rentar-se la boca, tal com li havien dit que

feien els muntanyencs.

Caminà molt de temps, n’estava segur sense

rellotge i tot, fins que, al capdavall, s’adonà que ja

caminava a peu pla i començà a veure les estimades

taques negres. Tingué un bon presagi: les cabres de

Ximo; de segur que això significava que s’encamina-

va a la Font d’Enmig. El pas se li accelerà. De lluny

va sentir els lladrucs del gos, i el cor li va saltar d’ale-

gria. Seguint el rastre de xerri arribà a una mena de

prat. Ara el sol queia de valent. Estava molt cansat,
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però volia veure el pastor, fer-li saber que estava bé i,

en el fons, no sentir-se tan sol. Després del prat, les

taques negres començaven a dibuixar una altra coste-

ra. Tal com es veia al mapa, ara havia de pujar, per-

què la Font d’Enmig ja es trobava a la falda de

l’Enganyós.

Mentre s’enfilava encara va oir els lladrucs, però

per comptes d’acostar-se li va semblar que s’allunya-

ven. La costera es féu més empinada i, quan arribà a

la font, estava completament exhaust. Allà no hi havia

ningú. El voltant era ple de xerri. Tot i que li feia fàs-

tic, en va agafar una bola per saber si era molla. Els

dits empastifats li feren saber que Ximo ja havia vin-

gut i se n’havia tornat. Soltà el bastó. Parà l’orella per

sentir els esquellots.

—Ximooooooooooooooooo! —va cridar fent bot-

zina amb les mans. Però el so es va perdre entre el

fullatge dels arbres.

Es llevà la motxilla amb ràbia. Havia fet tard. Ara

els avis es preocuparien. S’acostà a la font a beure,

però no un glop com recomanaven els muntanyencs,

sinó tota l’aigua que li vinguera de gust. Estava molt

enfadat. Tot just vora la deu d’aigua que rajava arran

de terra, va veure un saquet de tela. El reconegué.

Era com els que l’àvia li preparava quan eixia

d’excursió amb l’avi. El va obrir. A dins hi havia tres

entrepans embolicats a la manera de l’àvia, amb
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paper d’empaquetar d’aquell marró tan fi, i un parell

de peres i un altre de pomes, i més ametlles i panses,

i unes quantes preses de xocolata.

Aquell àpat li va tornar l’alegria: entrepà de llom

amb tomata fregida, de la que feia l’àvia, que era

dolça i la millor del món. Ningú no sabia fer la toma-

ta com ella. Mentre menjava s’adonà de la gana que

tenia. Va beure aigua i es menjà una pera i una

poma. No sabia si Ximo tornaria, però segur que

l’endemà passaria una altra volta. Encara que

l’endemà ell ja hauria pujat i baixat de l’Enganyós, tal

vegada. Obrí el saquet i en tragué tot allò que queda-

va. I llavors va veure un paper doblegat. L’obrí.

De segur que tot anirà bé. Una abraçada molt

forta de la teua iaia.

Unes frases tan simples el van emocionar. O pot-

ser veure la lletra de la iaia, la mateixa que hi havia

en aquella carta que l’avi li havia fet llegir, sinó que

ara ja sabia posar accents i punts. Es va sentir bé.

Com les plantes de l’àvia. Ella hi parlava, amb les

plantes: mentre les regava, mentre en llevava les

fulles seques, mentre les podava. I, a Pau, això li feia

molta gràcia. La primera vegada que ho havia vist fins

i tot havia malpensat si, amb la vellesa, l’àvia no

devia haver perdut un bull o una cuita. Però ella

s’havia rigut de la seua cara estranyada. “No em passa

res, Pau”, li havia dit, “és que les plantes també
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necessiten sentir-se estimades”. I ara ho acabava de

comprendre. També ell se sentia ara estimat, com les

plantes, amb l’amor de l’entrepà i amb els gargots del

paper de la iaia.

Mirà amunt. Cel blau. Quant devia faltar per a

arribar a l’Enganyós? L’àvia li havia dit que des de la

Font d’Enmig el camí seria pelat, perquè feia pujada i

els arbres s’anaven aclarint a poc a poc. No estava

segur si havia de continuar aquell mateix dia o espe-

rar l’endemà. Finalment, es decidí a deixar un senyal

per a Ximo, per si de cas tornava, i a prosseguir el

camí. Tragué la llibreta i el bolígraf i arrancà un full

de paper.

Tot va bé. La tomata t’ha eixit tan bona com sem-

pre. He llegit la nota. Tot això ha fet que em sentira

com les teues plantes. Fes un bes al iaio.

Doblegà el paper, l’amagà dins el saquet i el tornà

a deixar allà on l’havia trobat, amb una pedra al

damunt per tal que no s’envolara, ara que no tenia

pes.

Tot carregat de motxilla i amb el bastó de com-

panyia, començà la pujada. Al cap d’una estona de

caminar cara amunt, ja va veure la muntanya pelada.

Els arbres havien desaparegut quasi completament,

tan solament ací i allà algun pi torçut pel vent; amb

matolls i pedres, era tot el que restava. Pau estava

cansat, però el fet de veure el cim que apareixia i
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desapareixia segons els revolts de la pujada li donava

prou forces per a continuar.

Va contemplar el sol, que redolava per l’altra

banda de la muntanya. De tant en tant, s’aturava per

fer un glop d’aigua i aplegar forces. També ho aprofi-

tava per mirar: el boscatge, els turons més baixos, els

barrancs, i allà lluny, el poble. El cel era rogenc i

s’anava esvaint fins a tornar-se groc. La muntanya era

blava, quasi violeta. Aquell color li féu sentir enyor,

sobretot de la mare, perquè la recordava llegint, feia

temps, un llibre que es deia L’hora violeta, i ell li

havia preguntat quina hora era aquella, i la mare

havia dit que “la del crepuscle, la del dia que mor,

aquella en què ens agrada sentir-nos a prop de les

persones que estimem.” Per això també sentia enyor

del pare, dels avis i de Sara. Però continuà amunt,

abans que l’hora no li oprimira el cor i el violeta no li

negara els ulls.

Quan arribà a dalt no s’ho podia creure.

Abandonà la motxilla i recorregué l’esplanada. Per la

banda de ponent s’albirava un incendi, però era el

sol que s’amagava i feia esclatar de roig tot allò que

tocava. I ara ell es trobava completament sol dalt del

pic que havia contemplat tantes vegades des de la

cambra dels avis. Buscà el poble amb la mirada.

Potser l’àvia s’abocava, just ara, en aquella finestra i
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mirava cap ací dalt. A vegades ho feia, a l’hora fos-

cant. Va moure els braços i la va saludar.

—Sóc ací dalt, iaiaaaaaaaaaaaa! —i el seu crit

s’expandí muntanya avall.

Anava suat. Va traure una samarreta de mànega

llarga, perquè fresquejava. Allà dalt no hi havia cap

recer on amagar-se. Va seure enmig de l’esplanada.

Pensà que seria el millor lloc perquè el mag el pogue-

ra veure.

Sopà mentre es feia fosc. Després, estengué el sac

i es ficà a dins.
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PLUJA D’ESTRELLES

Més tard van ploure estrelles. De primer van nài-

xer, a poc a poc, com una música que la mare de Pau

solia posar a vegades. Era un piano. D’entrada sonava

una nota, després dues, tres alhora, cinc, vint-i-cinc.

Doncs així anava passant al cel. Era com si hagueren

donat solta a tots els qui vivien allà dalt i es dedica-

ren a encendre tots els llums alhora. Els ulls de Pau

no podien donar l’abast. Girava el cap a totes bandes,

ara ací ara allà: el cel era un llenç immens ple de

punts de llum. Argent viu. Mercuri solt de milions de

termòmetres.

Després començà el ball, d’ací i d’allà comença-

ven a caure’n a una velocitat impossible de seguir, i

Pau aclucava els ulls perquè li feia l’efecte que li

havien de caure al damunt. Pluja d’estrelles.

Mai no havia estat tan a prop del cel. Va veure

totes les figures de les quals li havien parlat: l’Óssa

Major, l’Óssa Menor i... tantes i tantes que no conei-

xia. I curiosament, estant al ras, sense més protecció

que la del cel i dels estels, no sentia por, sinó una

immensa pau, com llavors que era xicotet i es queda-

va adormit a la butaca mentre els pares enraonaven.

Era una cosa que l’encantava: quedar-se adormit

mentre ells parlaven. Després venien els braços del

pare o de la mare que el portaven al llit, però la
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millor cosa de totes era aquella sensació: les seues

veus sonant com unes campanetes al fons del fons

mentre els ulls se li aclucaven i el son l’arreplegava.

Doncs així era, exactament, com se sentia: com si tor-

nara a ser menut i els pares tornaren a raonar mentre

ell s’adormia. Com si fóra a casa. Potser precisament

per això no es va espantar quan el va veure. Era tal-

ment com se l’havia imaginat: un home alt i vell, amb

una barba blanca i una túnica llarga. No sabia com

havia aparegut, però el cas és que el tenia allà, asse-

gut a l’esplanada, mirant-lo fixament.

Màgia.

Ni l’un ni l’altre no badaren boca. Igual que havia

passat aquella nit al Falguerar, Pau va sentir una veu

dintre el cap.

—Bona nit, Pau.

No el va sorprendre que sabera el seu nom.

—Bona nit —respongué tímidament i sense saber

com.

—Has vingut a preguntar-me coses difícils d’expli-

car, saps?

—Quines?

—La mort, per exemple.

—Que Sara ha de morir-se? És això que vols dir?

—Tots hem de morir, Pau.

—Ja ho sé, això, però ella és menuda. Encara no

sap anar amb bicicleta. No seria just.
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—No, Pau, no seria just. Tens raó. Però la vida no

és justa ni injusta. És com és, Pau.

—Què vols dir?

—Parlem del teu viatge, per exemple. Creus que

és just que perderes la brúixola, que el rellotge se’t

parara, que caigueres pel barranc, que acabares xop

de cap a peus i tot el mateix dia?

Pau restà callat, impressionat, pensarós. Era

màgic. Com ho sabia, això?

—Bé, potser no vaig estar prou atent.

—És això que creus?

—No n’estic segur. No sé què crec. Potser tot era

una prova perquè arribara fins ací. Se m’acut que pot-

ser eren coses de la màgia. L’àvia m’havia dit que

totes les aventures tenien algun perill.

—I li sobra raó. Totes en tenen, com la vida, per-

què també la vida és una espècie d’aventura, amb els

seus perills, els seus misteris, els seus secrets. Sabem

que s’acabarà, però no sabem com ni quan. I potser

és aquesta la injustícia més gran, o tal vegada no,

perquè és aquesta ignorància allò que ens salva de

l’angoixa.

Pau no va dir res, no estava segur d’haver com-

prés què li deia.

—Has mirat les estrelles aquesta nit? —continuà

el mag—. Des d’aquest cim es poden contemplar

molt millor que no des del lloc d’on véns. Has vist
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com lluen i s’encenen? És una meravella! Pura màgia.

Hi ha qui diu que cada estrella és la llum que deixen

les persones que moren, les que se’n van de la Terra.

Hi ha qui ho creu. No et sembla bonic?

—Potser ho és, sí, però tant me fa. Tu ets un mag,

i jo he vingut a demanar-te una cosa. No vull que

Sara es muira.

—Bé, jo no sóc més que un mag, Pau. No tinc

poder sobre la vida.

—Què pots fer, doncs?

—Puc fer algunes coses. Sé un muntó de trucs,

puc mirar endarrere i endavant. Però mirar i prou. No

puc canviar les coses, si les coses no tenen a dins la

naturalesa i la possibilitat de canviar-se. Avui, Pau,

sols puc mostrar-te aquest cel, deixar-lo encés tota la

nit per a tu. Estic segur que et farà bé.

—No entenc res —es queixà Pau—. La meua àvia,

saps qui és, no?

—Sí, me n’han parlat, però no ens coneixem per-

sonalment.

—Però ella et va veure...

—La màgia té moltes formes, Pau. Ella no em va

veure, no exactament a mi.

—Però ella m’animà a vindre! Per què ho féu, si

sabia que no podries donar-me allò que jo volia? Jo...,

jo tenia una cosa preparada per a tu, una història i un

pensament secret. Jo tinc la culpa de la malaltia de la
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meua germana Sara, jo vaig fer caure la mare quan

estava prenyada.

—Sí, ja el sé, eixe corcó teu, Pau. Però no té res a

veure amb la malaltia de Sara. El bac que feres caure

a ta mare només li causà una rascada al genoll, res

més, i la teua àvia t’animà a vindre perquè era el teu

desig, i cadascú ha d’aprendre de les pròpies expe-

riències. De què t’hauria aprofitat la seua? T’hauria

servit que ella et diguera les coses que sabia? No

l’hauries creguda, si t’haguera dit que un mag no té

poder sobre la vida, que la vida és tan misteriosa

com la màgia, que hi ha màgies llargues i curtes,

grans i petites, talment com vides, que la vida és la

màgia i que un mag no té sinó coneixements. La

màgia naix en un lloc secret del cor de cadascú, Pau.

T’ho hauries cregut, això?

—Què puc fer, doncs? Ajuda’m!

—Mira el cel, Pau, i escolta’l. Et dirà més coses

que no jo.

Pau trencà a plorar. Estava trist, molt trist. Tot

havia estat debades. No existia la màgia, tot era una

mentida. Els mags no aprofitaven gens.

Plorà molt, a sanglots. Quan acabà les llàgrimes,

tornà a mirar, però el mag ja no hi era. Potser perquè

ja no creia en ell.

Es tombà i mirà el cel. Tota la nit. I el cel no va

parlar ni li va dir res, però, d’alguna manera, sí que
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parlà i li ho va dir tot. Si el mirava molt fixament, el

cel era una timba, amb claror i fosca, llum i tenebres.

Hi havia tots els paratges i totes les regions, tots els

anhels i totes les passions, les ambicions, els somnis,

però també la por, l’espant, la covardia, la tristesa,

l’enyor i el desconsol. Hi havia els dies i les nits, el

fred i la calor, la manca de llum, la manca de foscor, i

tot quant es troba entre la llum i la foscor. El cel era

una timba, talment el nom d’un mag. Qui sap si el

mag no es deia Cel...

Provà d’imaginar que Sara era una estrella. No era

gens difícil. Sara era així de bonica i brillant, i li agra-

dava dansar. Hi pensà molt, en ella, tant, que al final

li va semblar que la veia, que ella el visitava en aquell

cim fosc i lluminós alhora. I era ella, Sara, que li deia

que no havia de tenir por, perquè ella ja s’imaginava

on aniria després. Seria un lloc bonic, fet a la seua

mida, seria una estrella per a ell, el miraria cada nit. I

no l’oblidaria mai.

En algun moment, Pau es va adormir. Féu un

somni estrany. Somnià estrelles. Cadascuna tenia un

nom, com les cabres de Ximo, però formaven un

ramat tan gran que únicament els mags sabien el nom

de totes.

El despertà el sol que naixia per llevant. Les estre-

lles havien desaparegut i el cel era d’un blau intens.

Sense saber per què, se sentia menys trist, i això que
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el seu viatge s’acabava. Preparà les coses, menjà una

mica i es decidí a baixar.

Quan arribà a la Font d’Enmig anava tot suat. Feia

quatre dies i quatre nits que era fora de casa. Es rentà

i es canvià la samarreta i els calcetins, que eren bas-

tant negres. Devia ser prompte encara, perquè el

saquet buit amb el seu missatge continuava allà.

S’assegué disposat a esperar.
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l despertà una llengua

aspra a les mans. Era el

gos de Ximo, que li les

llepava. S’havia adormit.

—Bon dia, xiquet —di-

gué el pastor—. Tot va

bé?

—Sí, Ximo, tot va bé —respongué ell mentre

amanyagava el gos.

—Ja has pujat a l’Enganyós?

Pau s’ho repensà. Necessitava temps. Si deia a

Ximo que sí, s’obligava a tornar a casa, i la veritat era

que encara no es trobava preparat.

—Hi pujaré hui, Ximo. Com estan els iaios? Molt

neguitosos?

—Els iaios estan bé. Ahir els diguí que t’havia vist.

No els volia preocupar. Jo conec la muntanya. Ahir al

vespre vaig mirar pels barrancs, però al cel no hi

havia cap senyal que fores allà.

—Al cel?
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—Sí, home. Quan em cau una cabra al barranc i

se’m mata o queda malferida, els voltors apareixen de

seguida buscant la carronya. Sempre arriben abans

que jo. I ahir no en viu cap, de manera que vaig

suposar que estaves bé, tal vegada un poc perdut,

perquè vaig trobar açò.

—La brúixola, Ximo, l’has trobada!

—Sí, damunt d’una pedra, al Falguerar.

—Moltes gràcies. Per cert, quina hora és?

—Que també has perdut el rellotge?

—No, però... —Pau se’l va mirar. Marcava les

onze i deu minuts. El mirà més atentament. L’agulla

dels segons caminava al ritme acostumat.

—Deuen ser les onze del matí. No faig servir

rellotge, jo; estic acostumat a la claror del dia.

Pau restà callat. Tot allò era molt estrany. Algú li

havia parat el rellotge i li havia fet perdre la brúixola.

El mag? Eren aquests els trucs de què havia parlat?

—I doncs, xiquet? —preguntà Ximo interrompent

els seus pensaments—, com has trobat la font sense

brúixola?

—Observant el sol. Tal com m’havies dit.

—Ho veus, home?, ja ets tot un pastor sense

ramat! —I va riure.

—Ximo, gràcies per no haver preocupat els avis

—va dir Pau—. La veritat és que vaig arribar ahir a la

font, però ja havies partit. Et vaig cridar, però devies
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ser lluny i no m’oïres. Al vespre vaig pujar al cim. He

passat la nit allà, però la veritat és que no voldria tor-

nar a casa de seguida, sinó tornar-hi a poc a poc.

Pau li ho va dir tot sense pensar-s’ho. Ximo li

havia confessat un secret: havia mentit als avis per no

fer-los patir, i no es mereixia, ara, una mentida de la

seua banda.

—Em sembla bé —va respondre tranquil—. Ja

suposava que no podies haver-te acabat tan prompte

el saquet que t’havia preparar la iaia. Si vols, fem un

mos. Des que eixires, tinc esmorzar cada dia.

I va riure de gust. Tan de gust que les rialles

s’encomanaren a Pau. I fins i tot el gos va lladrar tot

content.

Esmorzaren en silenci. A Pau, li agradava estar-se

allà. Era una mica com quan anava amb l’avi. Després

d’esmorzar, Pau contà a Ximo la seua aventura al

Barranc dels Malferits i, al seu torn, el pastor li contà

que, feia uns quants anys, també ell hi havia caigut

buscant una cabra perduda. Però ell, a diferència de

Pau, s’havia trencat un peu, i les havia passades ben

magres per eixir d’allà. Però el gos, Lladruc, l’havia

ajudat: havia anat al poble i havia tornat amb gent.

—Li dec la vida..., eh, Lladruc? —i encara l’amo

no havia dit el seu nom, que el gos saltà alegrement.

En acabat, pujaren una mica més amunt de la

font, i Ximo anà dient-li en veu alta el nom de tots els
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paratges que s’hi distingien: els barrancs, els turons,

els masos, les fonts. Van passar una bona estona, i

després va dir-li adéu.

—He de seguir el ramat. Donaré el saquet buit a

ta iaia. Potser demà ens veurem.

—Potser. Adéu, Ximo. Adéu, Lladruc.

Ximo partí amb el ramat, després de cridar-lo

amb els seus sorolls característics, i es dirigí a llevant,

cap al Turó del Lleig. Però Pau tenia ganes de passar

una altra nit al Falguerar, i per això féu camí, brúixola

en mà, cap a tramuntana, fugint de ponent i dels

barrancs.

Prompte es va trobar al Falguerar. Fins i tot el

soroll, quan trepitjava la terra, era diferent. Buscà el

recer d’aquella nit, el cercle màgic, voltà i voltà, i

finalment va trobar-lo. A part el cel estrellat, aquell

era l’indret que més li havia agradat de tots els que

havia visitat. Potser perquè en aquell moment encara

conservava totes les il·lusions, i perquè havia vist Sara

aquella nit, o li ho havia semblat.

Sara. Tocà la pedra, amagada sota la samarreta.

Deixà la motxilla i el bastó i s’estirà a terra, sobre les

falgueres. Aclucà els ulls. La va veure. Novament, de

moltes maneres. De quan era tan xicoteta que, a ell,

fins i tot li feia por tocar-la, de quan va aprendre a

caminar i li anava tot lo dia al darrere. Sempre la

tenia enganxada a les cames. Ell se’n queixava a la

132

van ploure 2009.qxp  23/7/09  13:11  Página 132



mare, de tant en tant. “Sara no em deixa fer les meues

coses, no puc fer els deures, si la tinc sempre voltant-

me.” Però la veritat era que l’encantava. Ell era el seu

heroi, i se l’estimava tant que feia mal de pensar-hi.

Sempre el preferia a tots, fins i tot als pares, encara

que ell, havia de confessar-ho, a vegades la feia enra-

biar força. Li amagava els joguets, l’enganyava en els

jocs i li pegava algun calbot. Però ella no li ho tenia

mai en compte. La cridava i allà la tenia, a la primera.

I de nit, sempre s’escolava a la seua habitació. Quan

tenia tres anys, ja se li enfilava al llit i li deia “Pau,

conta’m un conte.” A voltes s’adormia mentre ell

s’inventava històries, igual que ell, que també s’ador-

mia, i l’endemà la mare els trobava junts. Però això

era abans de caure malalta. Ara ja feia molt que ella

no se li enfilava al llit. Com es podia haver sentit

gelós? Com és que no hi havia pensat mai, en totes

aquestes coses, en tots aquests detalls?

Pau badà els ulls, tragué la llibreta de la motxilla i

hi apuntà un seguit de coses que no volia oblidar.

Coses que volia fer amb Sara, ara que encara hi era a

temps. Després passejà un poc. Havia decidit que

dormiria al Falguerar i, per tant, no s’allunyà gaire.

S’entretingué agafant fulles de plantes que després

guardà entre les pàgines de la llibreta. Li agradaria

contar a Sara totes les seues peripècies, i les fulles

podien ser un record bonic.
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Aquella nit dormí tranquil. Els focs follets no

il·luminaren aquell indret com havia passat la primera

vegada, però sí que li paregué que oïa una veu dins

el seu cap. Estranya, perquè era alhora la veu del

mag, la de Sara i la de l’àvia. I no deia més que una

cosa: “Tot anirà bé.”
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GRÀCIES

L’endemà, tornar fou fàcil. Trobà el Turó del Lleig

sense dificultats, i d’allà anà fins a les Coves. Tot allò

era terreny conegut. Quan arribà a la Font dels

Encants era l’hora de dinar, i tingué una gran sorpresa

de trobar-hi l’àvia asseguda.

—Iaia!

—Hola, Pau —digué ella contenta—, ja has dinat?

—No, però què fas ací?

—T’esperava.

—Com sabies que arribaria hui?

—No ho ho sabia, fill. No és el primer dia que

vinc. T’he portat un entrepà.

—Però Ximo em va dir que estàveu tranquils, que

sabíeu que estava bé.

—Home, naturalment. No deus voler que expli-

que a Ximo totes les coses que pense. M’ha fet bé, no

patisques. Feia massa que no passejava per la mun-

tanya, i m’ha anat bé retrobar-la.

L’àvia li donà l’entrepà i Pau menjà amb gana.

Això també era tenir sort, perquè ja li quedava poca

cosa a la motxilla.

—I el iaio? —preguntà entre mos i mos.

—El teu avi està bé.

—Sap que ets ací?

—No li ho he dit. Però, conta’m, com t’ha anat?
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—No ho sé, iaia.

—No has trobat allò que volies?

—Crec que allò que volia no es troba ni es pot

demanar —digué Pau amb tristesa.

I callaren tots dos. Passada una estona, parlà

l’àvia.

—La vida ve i se’n va, Pau, i al capdavall no

podem sinó agrair el fet d’haver-la tinguda.

—Iaia, on va la gent després de morir-se?

—Si jo ho sabera, Pau! On la imaginació és capaç

de portar-los, no creus?

—Però no ho saps?

—Ningú no ho sap, fill.

—Però tu què creus? Creus que quan jo muira

podré tornar a veure Sara?

—Crec que podràs, si de veres ho desitges.

—Què pensaves quan ta mare es va morir, iaia?

—Pensava que ella em podia veure, i jo hi parla-

va a les fosques.

—Com amb les plantes?

—Sí, com amb les plantes.

—I quan morí l’oncle Vicent?

—Hauria preferit anar-me’n jo per ell.

—Hauries volgut morir-te, iaia?

—No, que ell visquera, això hauria volgut. No

estem mai preparats per a la mort dels qui estimem,

Pau. Tant se val tots els pensaments que hages fet.
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Sempre és com caure un bac. De primeres, no saps

com t’alçaràs de terra, ni tan sols si podràs. Després

t’alces, i continues el camí. Vas coixa un quant temps,

com si et faltara alguna cosa, com si el cor s’haguera

foradat. El temps ve cada dia i vol guarir-te. Però

quan la mort trenca l’ordre habitual i s’emporta qui

no toca, llavors el bac és més fort, més dolorós, i el

forat del cor et pareix tan gros que creus que no hi

haurà prou temps en tot el món capaç de guarir-lo. Jo

hauria volgut regalar la meua vida al meu fill. I era

això que li deia a les fosques, i encara ho faig.

—Però, i si no és veritat, iaia? Si no ho és, que ells

t’oeixen?

—Això no ho puc saber, Pau. I et diré una cosa: a

mi, em fa bé i, a ells, no els pot fer mal, no trobes?

—Però els pares no creuen en el cel.

—Però el cel existeix. Mira! —I l’àvia de Pau va

mirar enlaire—. Blau i net, amb núvols fantàstics i

blancs, que prenen les formes més estranyes i varia-

bles per viatjar pel món. I a la nit, tan fosc i ple de

llum, amb unes estrelles vives que ens piquen l’ullet

sovint. I sempre damunt nostre, fent-nos companyia i

plorant per nosaltres, de tant en tant, quan plou... El

cel és allà dalt, Pau. Mira-te’l! Com poden dir-te que

no existeix?

—Bé, iaia, jo em referia a una altra cosa. Volia dir

això d’anar al cel quan ens morim.
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—I qui ho sap, on anem, quan ens morim, Pau?

Hauràs de buscar la teua resposta i el teu somni,

xiquet. I quan els trobes, fes que t’acompanyen sem-

pre, onsevulla que sigues.

Pau restà callat, i l’àvia també. S’estigueren una

estona així.

—Iaia, vaig veure el mag. —L’àvia va assentir

amb el cap—. I vaig parlar-hi. Creus que el mag exis-

teix, iaia?

—Com? M’acabes de dir que el veres i hi parlares!

—Sí, és veritat, però, saps? Era tan igual a com

me l’imaginava que ara en dubte.

—Tal vegada el veres de l’única manera que

podies veure’l.

—Com era el teu mag, iaia?

—El meu mag era una maga. No sabria explicar-

te com eren els seus trets, però crec que s’assemblava

a ma mare. Era intel·ligent i sàvia, i tingué molta

paciència amb mi. Jo ho volia saber tot. Tenia moltes

preguntes. Potser tantes com tu.

—I te les va respondre?

—Va ensenyar-me algunes coses.

—Va ensenyar-te el cel, iaia? A mi, el mag va

ensenyar-me el cel.

—La maga va ensenyar-me el cel, però, sobretot,

va ensenyar-me la terra.

—Llavors va ensenyar-te més coses que no a mi.
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L’àvia va esclatar a riure, amb un riure clar, com

acabat de nàixer.

—De què rius? —digué Pau mig enfadat.

—De tu, Pau —digué l’àvia encara rient.

—Doncs, a mi, no em fa gràcia. M’ha passat de tot

a la muntanya. Em van atacar les rates al Mas de

Marimon, vaig perdre la brúixola, el rellotge es va

parar inexplicablement, vaig caure pel Barranc dels

Malferits, em vaig mullar de cap a peus i el mag úni-

cament va ensenyar-me el cel.

—Pau —va dir l’àvia, ara ja sense riure—, allà dalt

vas trobar allò que et calia. Recordes que t’ho vaig

dir? La màgia és coneixement, no és res més. Has de

valorar allò que el teu mag t’ha donat. Potser encara

no ho comprens del tot, però segur que arribarà un

dia que sabràs per què t’ha ensenyat això que t’ha

ensenyat. A més, jo no t’he dit que la meua maga

m’ho ensenyara tot en un moment...

—Què? —Pau estava desconcertat—. Feres més

d’un viatge?

—Uns quants, n’hi fiu. I ara, crec que és hora de

tornar. No és la millor hora, amb la solana que cau,

però hui a la vesprada vénen els teus pares, i el iaio

segur que està molt neguitós. Damunt, hauràs de ban-

yar-te i ensabonar-te bé, o qui sap què es pensaran

de ta iaia.

—Has dit que venien els pares?

139

van ploure 2009.qxp  23/7/09  13:11  Página 139



—Sí. Això he dit.

Pau estava molt sorprés. Però l’àvia s’alçà de la

pedra on seia i començà a caminar. Pau féu encara

un glop d’aigua de la font, es carregà la motxilla i la

seguí. Cavil·lós, és clar. L’àvia sempre en tenia alguna

de guardada, i el sorprenia quan menys s’ho espera-

va. De manera que havia fet més d’un viatge...! Ah,

això ho explicava tot. I per això havia pogut fer un

mapa, encara que ell ara hi afegiria alguna cosa, en

aquest mapa. Preguntaria a Ximo el nom de la font

que havia trobat al Barranc dels Malferits i la posaria

al mapa de l’àvia. I tornaria, és clar que tornaria a

pujar a l’Enganyós, ell també. I la pròxima vegada

potser entendria millor el missatge del mag.

—Iaia! —cridà, perquè ella s’havia avançat.

—Què?

—Podré tornar a pujar-hi, també jo?

—Ara ja saps el camí.

—Iaia!

—Què, Pau?

—Gràcies.
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SARA

Efectivament, quan arribaren pogueren comprovar

que l’avi estava fet un sac de nervis. Tant, que li costà

qui-sap-lo poder expressar l’alegria que sentia en tor-

nar a veure el nét.

—I ara, d’on veniu tots dos?

—Iaio! —va cridar Pau, content.

—Cristo!, sembla que vingues de la guerra. Què

t’ha passat? Què dus al colze?

—No és res, iaio. Vaig caure al barranc.

—Pau! —cridà l’àvia—, que vols matar el iaio

d’un disgust? I ara, quines eixides! Només és una ras-

cada, Saoro, no ho faces més gros. Què et pensaves,

que tornaria igual que se’n va anar?

—Jo solament pense que els seus pares són a

punt d’arribar. Fa un quart que han telefonat per dir

que ja no tardarien, i han preguntat per Pau i els he

hagut de dir una mentida. Que havia eixit d’excursió

amb uns amics, i per dins tremolava, no sabent si el

tindríem ací al vespre!

—Vinga, home, no t’acalores. Ja és ací.

Pau s’acostà i féu un bes a l’avi. Amb ell sempre

funcionava. L’avi l’abraçà, i Pau notà que els braços li

tremolaven. Potser havien estat massa emocions.

L’àvia li demanà ajuda per a desfer la motxilla i

esborrar, tant com fóra possible, les proves del delic-
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te. A Pau, la veritat, li feia gràcia veure els avis així,

perquè li recordaven a ell mateix, quan havia d’ama-

gar alguna malifeta. Quan l’avi va veure els pantalons

esgarrats féu un crit molt graciós.

—Volíeu enganyar-me? Eixe xiquet ha estat a punt

de matar-se. Mira, mira quins forats! Segur que ha

redolat barranc avall. Qui em demanà a mi...?

—Saoro —digué l’àvia amb veu autoritària—,

prou! Què vols, ara? Ja ha passat tot. Està sa i bo.

Vinga, ajuda’m.

Pau anà a la seua habitació i agafà roba neta.

Mentre era a la banyera, va oir cridòria a fora. Els

pares havien arribat. Tot seguit va oir que trucaven a

la porta.

—Que puc passar?

—Ja isc —va dir Pau mentre s’alçava de la banye-

ra i agafava la tovallola.

Però la porta va obrir-se igualment, i l’alegria de

Pau fou immensa:

—Sara! —cridà. I les llàgrimes li vingueren als

ulls, incontenibles.

—Què et passa, Pau? De què plores?

—No, si no plore, és que m’ha entrat sabó als ulls

rentant-me els cabells.

—Aaah! —féu ella.

Aquella nit soparen tots plegats, i encara que

semblara increïble, tot fou com abans, els pares, els
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avis, Sara i Pau. Sara es veia flaca, però contenta.

Sopà amb gana, perquè ella adorava la tomata de

l’àvia i ningú no féu esment de la seua malaltia.

Tampoc no va prendre medecines. Pau s’hi fixà.

Eixiren a la fresca i els veïns s’hi apuntaren, contents

de veure gent nova. Tots explicaren històries i aprofi-

taren per contar als de fora les novetats del poble.

A l’hora de gitar-se, Sara demanà de poder dormir

amb Pau. Els pares es miraren. Era evident que no

sabien gaire què fer. L’àvia va dir que ja era hora que

passaren junts uns quants dies, i el pare respongué

que ell no hi tenia inconvenient, que tot era qüestió

de matinar una mica més per poder arribar a l’hora a

la feina.

A l’habitació hi havia dos llits, però quan els grans

s’hagueren assegurat que Sara es trobava bé, ella

s’enfilà al llit de Pau, i a ell, li semblà que tornava a

existir la màgia, perquè aquella era una de les coses

que havia desitjat i que s’havia apuntat a la llibreta.

—La mare m’ha promés que ja no tornaré més a

l’hospital —va dir-li Sara—. Creus que complirà la

promesa?

—Les promeses tenen això de bo i de dolent,

Sara, que saps que s’han de complir.

Ella va assentir amb el cap.

—Però per què t’ho ha hagut de prometre? Que

no estàs bé?
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—Sí, estic millor. Tenia ganes de veure’t, de veure

els iaios... I no vull tornar allà, Pau, no vull tornar-hi.

—Llavors, no hi tornaràs. I com que ara estarem

junts, ja puc tornar-te la pedra. M’ha fet molta com-

panyia. —I Pau es va traure la pedra del coll i va

posar-la al de Sara.

—Conta’m un conte, Pau.

I Pau li explicà un conte, un conte que era com la

seua aventura, amb un mag que no tenia totes les

respostes, i un xiquet que tenia totes les preguntes,

amb cabres i un pastor, i un gos que salvava la vida,

amb focs follets i arbres que enraonaven, amb falgue-

res i alzines, amb masos i barrancs, amb englantines

roses, amb englantines blanques, amb marfull i llen-

tiscle, amb fonts fresques i alguna rata convertida en

esquirol, però, sobretot, amb muntanya i un cel estre-

llat, pigat d’argent viu, del mercuri solt de milions de

termòmetres. I, en aquell conte, també hi plogueren

estrelles. I, entre totes, una de molt especial que bri-

llava per a ells.

Quan acabà la seua història, Sara s’havia adormit.

I ell també, quasi sense adonar-se’n, amb la mà de

Sara entre les seues. I, després de moltes nits, aquella

fou diferent per a Pau, perquè tot allò que volia, ho

tenia al seu costat, i els somnis no foren necessaris.
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endemà, quan Pau es des-

pertà, Sara no hi era, al

seu costat. Per un moment

tingué por d’haver-ho

somniat tot, però ben

aviat pogué distingir les

seues rialles per tota la

casa.

Pau s’alçà i isqué fora. A la cuina Sara esmorzava i

enraonava amb l’àvia. Entre elles sempre havia notat

una cosa especial, i més d’una vegada se n’havia sen-

tit gelós. Però ara no, ara el portava l’alegria, i més

quan l’àvia li digué, mirant-lo, “bon dia, dormilec”,

perquè notà que, entre ells dos —la iaia i ell—, hi

havia alguna cosa nova, un secret compartit, una

complicitat, la màgia.

Complir la promesa que havia fet a Sara no fou

cosa d’un dia. D’una banda, la bicicleta era un poc

massa grossa per a la seua germana, encara que Pau

li abaixà el seient tant com li fou possible. D’una

altra, Sara no estava gaire forta físicament i, com que
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ell tenia por que poguera caure, li tocava córrer al

seu costat, l’un dia sí i l’altre també. A més, tot ho

havien de fer mig d’amagat. L’àvia era l’única que ho

sabia; l’avi els véu un dia a la plaça, però passà de

llarg i féu com si no els haguera vistos.

Quan finalment Sara fou capaç d’anar-hi tota sola,

amb bicicleta, esperaren que el pare tornara de treba-

llar per donar-los la sorpresa, quan hi foren tots. I

degué ser una sorpresa molt grossa, perquè Pau va

veure com, als seus pares, se’ls escapaven les llàgri-

mes mentre Sara s’esforçava per avançar sense caure;

ploraven gairebé com aquella vegada que tornaven

de parlar amb el metge. Però gairebé només, perquè

aquesta vegada ploraven i somreien alhora, i quan

Sara acabà la demostració, esclatà un gran aplaudi-

ment i Pau va estar molt content i orgullós, de Sara i

d’ell mateix.

Aquell fou, tal vegada, un dels estius més feliços

de la vida de Pau. Feren excursions amb l’avi, amb

l’àvia, amb els pares el diumenge. Anaren a la Font

dels Encants, a les Antigues Mines, a les Coves.

Escoltaren les històries de l’avi, i també les de Ximo,

a qui trobaren en alguna de les caminades. És clar

que ara els costava molt més arribar a lloc perquè

anaven amb Sara, però això no els importava.

Sara i Pau continuaren dormint al mateix llit, i

Pau inventava històries per a ella. Però mai no li
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contà la veritat de la seua història a la muntanya amb

el mag. Tenia por que les paraules desferen l’encante-

ri. Perquè allò era un encanteri, diguera el mag què

volguera. Com, si no, havia estat possible que, preci-

sament l’endemà de la pluja d’estrelles, del mag i la

muntanya, Sara haguera pogut convéncer la mare de

deixar l’hospital? Màgia pura. Pau n’estava segur. Més

encara: a vegades li semblava que Sara ho sabia. Però

potser només era una impressió. Més d’una volta esti-

gué temptat de preguntar-li-ho, però tenia por que, si

li ho contava, la màgia no s’esvanira i ella haguera de

tornar a l’hospital. Però això era impossible. La mare

havia fet una promesa, i les promeses no es poden

trencar.

Un dia, tanmateix, quan l’estiu ja s’acabava, els

seus dubtes es dissiparen. Era el capvespre i Sara i ell

eren a l’andana. Ella estava molt callada. Mirava

l’Enganyós per la finestra.

—He estat allà dalt —va dir.

—Quan? —preguntà Pau estranyat.

—Algunes nits, quan era a l’hospital i no podia

dormir, em quedava callada i quieta, amb els ulls clucs

perquè la mare es pensara que dormia. Somniava des-

perta. Me’n va ensenyar la iaia, a somniar desperta, a

fer viatges. Em va explicar els seus viatges a la mun-

tanya, quan era xicoteta i buscava la màgia. Per això

em va donar la pedra, saps? Per ensenyar-me a viatjar
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quan no podia dormir. Era el regal especial que li

havia fet la seua maga. Quan li la va donar li va dir

unes paraules màgiques: “No és la pedra que importa.

És allò que la pedra desperta dins de tu.” I una nit

vaig viatjar a l’Enganyós i et vaig veure allà dalt.

Miraves les estrelles i semblaves molt trist. Més trist

que mai, Pau. I no em va agradar gens veure’t així.

No vull que estigues trist, quan jo me’n vaja.

—Però ara no te n’aniràs. La mare t’ha promés

que no tornaries a l’hospital.

Però mentre ho deia, Pau va saber que sí, que

Sara se n’aniria per sempre. Que això era tan cert

com que els mags viuen a les muntanyes, tal com ell

havia pogut comprovar. I hauria volgut que Sara

haguera tardat molt més a aprendre de muntar amb

bicicleta, perquè potser llavors no se’n podria anar;

no, mentre ell no complira la seua promesa. Però ara

ja l’havia complida, i es va quedar sense paraules.

Tampoc no feien falta.

S’estigueren allà dalt molt de temps, contemplant

el sol que s’amagava, l’hora foscant, l’hora violeta de

la mare. I, a Pau, se li acudí que també era l’hora vio-

leta de la vida de Sara, una hora bella, bellíssima,

amb el cel oferint tots aquells colors: rojos, blaus,

liles, grocs.

Més tard pujà l’àvia, i tots tres, en el mateix silen-

ci, contemplaren les estrelles que s’encenien. Pau

148

van ploure 2009.qxp  23/7/09  13:11  Página 148



notà una mà que agafava la seua. Es girà per mirar la

cara de Sara. Ella també plorava, i els seus ulls lluïen

com estrelles acabades d’encendre.

Aquella nit, Sara li donà la seua pedra, i Pau no li

l’hagué de tornar mai més.

Als tretze anys, als catorze, als quinze..., Pau va

continuar tenint la certesa que els mags viuen a les

muntanyes. I encara ara la té i continua complint una

promesa mai feta.

Cada estiu puja a l’Enganyós. Durant una nit sen-

cera contempla el cel, un llenç immens ple de punts

de llum, el cel pigat d’argent viu, el mercuri solt de

milions de termòmetres, les estrelles que plouen, la

timba.

Cada any li sembla que veu Sara, tal com la véu

aquella nit a la muntanya, en somnis potser, quan ella

li deia que no tinguera por. La veu muntada amb bici-

cleta, rient amb l’àvia, jugant al carrer. Les imatges

que guarda d’ella són tantes com les estrelles que bri-

llen al cel. Però una en guarda de ben especial.

Aquella en què se la imagina estirada al seu costat,

amb les mans agafades, i ella que li diu:

—Pau, conta’m un conte.

I cada any, cada estiu, quan plouen les estrelles,

ell li conta la mateixa història, aquella del mag, aque-

lla que contava que hi ha qui creu que els estels són
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la llum que ens deixen les persones quan se’n van. A

Sara, li agrada escoltar aquesta història. Quan ell

acaba, Sara sempre li fa la mateixa pregunta:

—Quina creus que sóc jo, Pau?

Llavors ell en busca una d’especial, la que més

brilla, i l’assenyala. És el seu homenatge a Sara. És el

regal especial del seu mag.

Mai no ha sabut del tot si Sara és una estrella, i

possiblement no ho sabrà mai. Però li sembla bonic

de veritat i li agrada creure-ho i, com deia la seua

àvia, a qui pot fer mal això?
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