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A la meva germana
Maria Teresa

1.

L’enterrament

A

quell primer diumenge de maig del 1925 la vella Anneta
Armengol va marxar sense dir adéu. La mort i la vella ja
feia dies que es feien companyia. La masia de Montsalvatge
estava de dol. Tots s’esperaven aquell final, però no pas que
arribés tan de sobte.
L’Aniol tenia sis anys i estava tan pendent de l’única persona gran que el protegia que, per a ell, va ser la primera sotragada. L’Anneta sempre li preparava l’esmorzar. Aquell matí,
sense que ningú li digués on era l’Anneta ni que mai més no
tornaria, va intuir que tot començaria a canviar.
Montsalvatge era la casa més gran i rica de la vall. N’ocupava la part més baixa. En un costat, hi havia les muntanyes
de penya escarpades que servien de barrera natural amb
França. La vall era llarga i ampla fins allà on les muntanyes
ho permetien, ocupada per les planes de conreu de les moltes
masoveries. A l’altre costat, menys salvatge i no tan espadat,
però sí muntanyós i ombrívol, formava la conca de la vall. Els
cims més alts eren per a les àligues, des d’on atalaiaven les
seves preses. Entre graons, canals i algun relleix, les cabres
s’hi acostaven com si també sabessin volar.
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Aquell matí, els dos mossos i en Nicolau, el pastor, varen
sortir a portar la mala nova a les cases més veïnes. Les dues
minyones, la Marta i la Blanca, varen començar per escombrar l’era on solament entraven els amos i les visites que no
eren jornalers ni masovers.
En Ramon, el pubill de la casa, amb el xarret i el cavall va
sortir trotant, i a diferència dels altres dies, no feia dringar els
picarols sobre el collar de l’animal. Anava a veure el capellà
del poble de Vallderroda. Era molt important poder escriure al
recordatori: «Confortada amb els auxilis de la gràcia. A. C. S.».
No era el costum de fer-ho, però si ho demanava el senyor
Ramon Gorina de la masia de Montsalvatge, el capellà certificava el que fes falta.
El vaquer, aquell matí, va engegar el bestiar més tard que
els altres dies. Va posar palla dins les esquelles de les vaques.
Mentre el difunt romangués a la casa, el silenci havia de ser
sepulcral. Com la majoria de les coses, això també es feia per
costum, i ara es repetia el que es va fer el dia que va morir el
marit de l’Anneta, el senyor Joan Rocafort. Les campanes,
en canvi, no paraven de tritllar. Era senyal que el difunt era
d’una família important, i les dues batallades finals indicaven
que la persona morta era una dona.
* * *
La senyora Teresa Rocafort, aquell dia, plorava per dins com si
tingués els llagrimers tancats. Aquell dia havia mort la seva
mare i també la perxera de paller de la família. Ella no se sentia l’autèntica pubilla d’una casa pairal. Tenia més devoció pel
piano i la lectura que no pas per aquell món de masovers, arrendaments i terços de collita. Era una dona que no volia fer-se
mirar excessivament, però que no passava gens desapercebu14
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da i se la veia molt segura d’ella mateixa, sobretot quan parlava. Gairebé sempre anava vestida en tons discrets i duia els
cabells que li amagaven el coll, d’un color castany clar. Tenia
un cutis molt pigat, i encara que això li donava un punt
d’atractiu i la distingia de les altres dones, no li agradava. I era
una raó perquè es mantingués lluny dels camps i que evités
les passejades sota el sol; sabia bé que la pell bruna li ressaltava encara més les parts pigades. On en tenia més era a les galtes i a l’esquena, però aquestes no la preocupaven gaire, perquè sempre les portava tapades. Li desagradaven tant com, les
noies que haurien volgut tenir-ne d’iguals, les admiraven.
* * *
Potser aquell món tampoc era ben bé el del senyor Ramon,
però a ell li agradava tota la pompa senyorial. A diferència de
la senyora Teresa, se sentia l’autèntic propietari de la casa
malgrat ser-ne només el pubill. Es varen conèixer durant un
estiu quan anaven a conferència a casa d’una mestra amiga
de la família. Els Gorina, uns estiuejants de feia anys, eren de
Terrassa. Al pare del senyor Ramon, amb problemes d’asma,
el metge li recomanava aires frescos per respirar millor. Per
aquesta causa allargaven la temporada a Vallderroda, el poble
de la masia de Montsalvatge on vivia la família Rocafort i Armengol.
El senyor Ramon era alt i espigat, pèl-roig, amb un bigoti
molt ben cuidat. D’aspecte molt seriós, es feia difícil mirar-lo
a la cara. Tenia un clot al centre de la barbeta que quan s’afaitava encara se li veia més marcat. Les dones de la vall el trobaven atractiu i molt senyor. Segurament, també, la cartera
plena li embellia el físic. Sempre anava ben vestit: amb barret,
mocador de seda al coll, el gec i l’armilla amb la cadena d’or
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que anava del trau a la butxaca on penjava un rellotge suís de
molt prestigi. Li agradava mirar l’hora i sobretot si estava
acompanyat. Quan obria la tapa del seu rellotge d’or Ulysse
Nardin, sonava «La dansa de la fada de sucre».
* * *
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