
Conte de Nadal



Ja ho té tot a punt per marxar. L'ha d'anar a buscar. En el moment de passar la

clau, el senyor Josep té el dubte de si ha apagat el foc de la cuina o no. I ha de tornar a

obrir. Deixa la branqueta d'olivera damunt de la taula, el bastó recolzat a la butaca del

menjador i entra a la cuina. La col és a l'aigüera, partida en quatre trossos, a punt per tirar

al caldo, dos paquets de pasta (fideus del número 4) continuen damunt del marbre i l'olla

als fogons, amb el gas apagat. Tot en ordre.

La llar de foc continua encesa, però amb no gaire llenya, i un tronc d'alzina està

ajagut al davant, horitzontal, per posar-hi els peus, prou a la vora del foc per escalfar-se'ls

però prou lluny per no cremar-se'ls. Sap que li agrada així. Ha comprat una manta petita,

de color verd fosc amb uns quadres marrons, per posar-se a la falda, fins als genolls, tal

com li  deu agradar fer.  L'ha deixat embolicada damunt del sofà. Serà el  seu regal de

Nadal. Ara l'ha d'anar a buscar.

La memòria, amb 70 anys, ja no és la mateixa. Però avui no s'ha pas deixat el foc

de  la  cuina  encès.  Les  foteses  quotidianes  són  les  que  més  fàcilment  s'obliden  i  a

vegades són les més perilloses. Les claus, el gas, la porta del galliner, les pastilles o quin

dia fan aquell programa a la televisió. És per això que la senyora Angelina, que viu al

davant,  tres portals més amunt,  té claus de casa. Per si  de cas.  Per si  algun dia no

contesta, o vés a saber. Ara ja està jubilada, però la senyora Angelina havia estat molts

anys infermera i les havia vistes de tots colors. És vuit anys més jove que el senyor Josep.

Les pastilles, Josep, ja us les preneu cada dia?

Però les coses importants no s'obliden mai, ni a 70 anys. Avui l'anirà a buscar.

Així que agafa ben decidit la branqueta d'olivera de taula, rumia on ha deixat les

claus (posades a la porta forana…), i amb el bastó a la mà dreta torna a sortir. Fa dues

voltes amb clau, se les posa a la butxaca i es repeteix mentalment que s'ha posat les

claus a la butxaca. I som-hi, carrer del Sorrall amunt.

Avui és Nadal. Les onze del matí del dia de Nadal.



Sent el campanar.

Fa sol i fa fred. És el que toca. No fa gota d'aire. És un fred elegant, propi d'un dia

com avui. El fum de les cases s'enlaira verticalment al cel. El carrer del Sorrall és estret i

no hi toca el sol a l'hivern, però més amunt, quan giri, tindrà bones estones de sol. Una

hora anar i una hora tornar, més o menys, com sempre. Com cada any.

Tres portals més amunt, és observat darrere les cortines. Ell ho sap, però no es

gira. Es posa bé la bufanda i segueix carrer amunt. S'ha ficat la branqueta d'olivera a la

butxaca esquerra, amb compte que no es faci malbé. Sap que li agradarà.

Abans d'ahir la senyora Angelina li va dir que anés a dinar a casa seva, que venien

les seves germanes, que ja les coneix, que viuen a Barcelona, i els seus nebots, i que

podrien dinar tots plegats… que no dineu tot sol el dia de Nadal, Josep, home, que amb

tota confiança, que no quedeu pas per res, que cap recança. La senyora Angelina li ho

deia sincerament. Faria canelons. 

- Gràcies, moltes gràcies, però no. Gràcies. No patiu, Angelina. Feu la vostra, en

família, i que per molts anys ho pugueu fer.

L'agraïment també era sincer. La senyora Angelina ja sabia que no calia insistir. Li

sabia greu tot plegat. Però no calia preguntar res més, ni avui, ni aleshores. Tot havia anat

molt de pressa. Són molts anys d'haver-hi estat sempre i de no haver-hi pogut ser mai. La

vida ja les té, aquestes coses.

Quan ha sortit del seu camp de visió, es gira, mira la taula parada amb un somriure

trist,  descorre les cortines perquè entri  més llum i  se'n torna a feinejar a la cuina. La

beixamel vol tota la dedicació. Ja pot encendre el forn.

El senyor Josep gira a la dreta i passa pel pont de la Fàbrica, que ara té una vorera

ben ampla. S'entreté uns minuts a guaitar la riera, que també baixa elegant avui, amb

l'aigua neta, mudada, i deixa que el sol li retorni l'escalfor a la cara. Altre cop a la dreta,

carrer Doctor Santiago Geli, i amunt.



Tot  caminant  s'imagina  que  es  troba  amb  gent  pel  carrer  i  que  enraonen  una

estona. Ja se sap que un matí de Nadal tothom és a casa i que no es trobarà amb els

passejadors habituals del poble. Camina sol. Però li encanta imaginar situacions, al seu

cap, i a vegades s'ha sorprès ell  mateix parlant tot sol, en veu alta. No hi fa res. Són

moltes hores per pensar i val més tenir bones eines. 

Les té. No va aprendre a llegir fins que no va ser gran, però la iaia Lola sempre li

explicava històries quan era petit. El senyor Josep va ser el gran de tres germans. Ara ja

són morts.  Ell  era  l'hereu,  nascut  cinc anys després de la  guerra.  Van ser  temps de

misèria, i més per una família de masovers, pobra, a can Met, una casa de pagès no molt

lluny del  poble,  amb un gran quintà.  Tenien moltes  feixes,  a  la  vora  de les quals  es

comptaven més de cent oliveres. Tot plegat era molta feina. Els seus dos germans podien

anar a treballar, llogats a qualsevol taller del poble. La mare i la iaia Lola, abnegades, es

feien uns farts de pencar. A ell, li tocava engegar vaques i porcs, menar les feixes, ser

responsable i creure el pare. Era l'hereu. El pes de la casa, i de la tradició, requeia sobre

ell, com una llosa. Només la iaia Lola, que en sabia, li llegia trossos d'aquell llibre vell tan

gruixut quan era petit, els vespres a la vora del foc, amb un tronc ajagut horitzontalment.

És segurament des de llavors que viu i sobreviu deixant anar la imaginació. 

Però a part d'aquell llibre vell i gruixut, les històries que més li agradaven eren les

de la mina, perquè no es podien explicar i perquè la iaia Lola es posava molt seriosa.

Sempre a la vora del foc… Hi havia una mina que travessava totes les feixes del quintà de

can Met, de dalt a baix. S'hi podia entrar pel capdavall del camp i arribava ben bé fins a

sota el pati de la casa. On era exactament l'entrada, ho sabia molt poca gent. Per dins,

amb un llum d'oli, es podien anar resseguint totes les feixes fixant-se en les arrels de les

oliveres, que marcaven la vora de cadascuna, i podies saber a quina alçada del quintà et

trobaves. La iaia Lola li havia explicat de petit. Era una mina prou alta per passar-hi dret,

amb molts racons. Poca gent l'hi sabia. S'hi havien amagat homes al temps de la guerra,



homes que havien fet coses “que no es poden explicar”. Només cal esperar que passin

els anys i que la poca gent que ho sap no ho vulgui recordar més, deia la iaia Lola.

Però hi ha coses que no es poden oblidar, pensa el senyor Josep, mentre camina.

Quan arriba al revolt de la Galzerana, s'asseu una estoneta a un banc, amb les

mans al bastó. Hi ha una bona vista del poble, un dia de Nadal. Veu les xemeneies que

fumen. Calcula quina deu ser la de casa, que no es veu ben bé perquè les teulades del

carrer del Sorrall queden amagades, i imagina el trescar de cada casa enllestint el dinar

familiar més important de l'any. Ell també ha preparat el dinar de Nadal. Ha deixat la taula

parada per dos i foc fet.

Sempre havia tingut molt clar que quan baixés a viure al poble volia una casa amb

llar de foc. No ho va poder fer fins que no va tenir 32 anys i va faltar el pare: els seus dos

germans eren casats, la iaia Lola feia anys que havia mort i la mare encara viuria 12 anys

més, amb ell. Era l'any 76 quan van poder venir a viure al poble. Les cases del Sorrall

tenien llar de foc i un tros de feixa a la part de darrere, ben bé fins a la riera, per tenir una

mica d'aviram i poder menar un hort. La casa estava molt bé per una mare i un fill. I així

passarien aquells 12 anys. El senyor Josep mai no es va casar. Quan va faltar la mare i

per fi va tenir la casa per ell sol, tot es va precipitar. Fins al dia de Nadal de 1988, amb

l'Angelina.

Assegut al banc, veu que no volta ningú. Algun cotxe, i prou. La gent deu estar tota

col·locada ja. Cada ovella al seu corral. Però ell l'ha d'anar a buscar, avui que és Nadal.

Havent descansat, apunta el bastó a terra, s'aixeca i segueix el trajecte, ara pel carrer de

Jacint Verdaguer, que no és gaire maco i que passa per una part més obaga del poble. Fa

fred.  Es posa la  mà esquerra  a la  butxaca i  segueix  a peu tot  palpant  la  branqueta

d'olivera, imaginant quina cara farà quan li doni, pensant que li agradarà.

L'ha esqueixada aquest matí,  de l'olivera del  feixó de darrere de casa.  És una

olivera petita, que va arrencar de can Met, una de les primeres que va empeltar quan el



pare li'n va ensenyar. No sabia si viuria un cop trasplantada, al poble, i tan a prop de la

riera, però tot i que mai no ha tingut gaire ufana i encara és hora que faci olives, ha anat

sobrevivint, i fins ara.

Com ell, que ha anat fent, sense gaire ufana tampoc. Anar tirant, fins que no ens

quedi res, es diu sempre en veu alta.

Segueix caminant,  buscant  els  trossets de sol,  amb el  bastó a la  mà dreta.  El

senyor  Josep treu la  branqueta d'olivera de la  butxaca esquerra per  posar-la  a  l'altre

costat de la jaqueta, no sigui que, de tant remenar-la, la faci malbé. Se la mira un moment

tot pensant en la seva iaia Lola, recordant com llegia a la vora del foc aquell llibre vell tan

gruixut… quan Penèlope, múrria, després de vint anys, posa a prova Odisseu tot demanat

de treure el seu llit massís fora de la cambra perquè hi dormi. Era el tros preferit de la iaia

Lola, i sempre s'hi entretenia. Era una trampa. El llit no es podia moure perquè estava

construït  aprofitant el  tronc d'una olivera molt  grossa on Odisseu havia aixecat el  seu

palau. Només ho sabien ells dos. El senyor Josep, de petit, imaginava com l'havia pogut

anar construint aprofitant l'olivera quan escoltava la veu de la iaia Lola llegint la resposta

d'Odisseu: “Aleshores vaig tallar el fullam de l'olivera de fulles allargades, vaig podar la

soca des de la rel i amb el bronze la vaig allisar bé i amb destresa. La vaig igualar amb la

plomada i la vaig convertir en el peu del llit”. Imaginava que un dia ell construiria una casa,

o un palau, aprofitant una de les oliveres més grosses del quintà. Per això sempre s'hi

enfilava i catalogava les possibilitats constructores que tenia cadascuna.

Des de fa uns anys, necessita ulleres per poder rellegir aquelles línies del cant

XXIII i retrobar aquelles velles aspiracions, però quan ho fa encara li ve al cap la veu clara

de la seva iaia Lola. El guarda com un tresor, aquell record. I el llibre també. Ara, mirant la

branqueta, parat en un trosset de sol del carrer Jacint Verdaguer, ha tornat a resseguir

aquella imatge a la vora del foc, abans de guardar-la altre cop dins la jaqueta.

Al final, el carrer vira a la dreta. El senyor Josep rodeja la plaça rodona de l'entrada



del poble i enfila el carrer Lluís Torres, l'últim. Està nerviós i una mica impacient. Ja falta

poc. Això sí: tothora, a cada passa, imagina com serà el moment de la trobada, què es

diran, com anirà. I se li escapa un somriure. Com tantes altres vegades, anys enrere.

Està segur que la manta li agradarà. Quan arribin a casa, tindran el tronc ajagut per

posar-hi  els  peus,  escalfar-se'ls  i,  llavors,  quan hagi  posat l'olla  d'escudella a taula,  li

donarà la manta i es fondran en una abraçada, mentre esperen que l'escudella es refredi

una mica, abans començar a dinar. 

El seu cap no para d'imaginar, de projectar. De viure.

Un cop a les afores del poble, camina per la vora de la carretera. Circulen alguns

cotxes. Passats uns metres, com que la cuneta és ampla, hi baixa i camina per allà. No és

tan perillós, si cau, i ja falta molt poc tros per arribar.

Tardaran ben bé una hora a tornar a casa, al seu pas, però encara hi haurà foc i

amb mitja hora llarga podrà tirar la col al caldo i coure-la, i amb vint minuts més, escassos,

la pasta estarà feta. Sempre fa l'escudella amb fideus del número 4, tal com la feia la

mare, que deixava la col per l'última mitja hora, que no quedi desfeta de tant bullir. Durant

aquells dotze anys amb ella, al poble, va aprendre a cuinar, a fer rentadores i a espavilar-

se  sol.  La  mare,  sempre amatent,  ja  devia  veure  com anirien  les  coses,  malgrat  els

somriures incondicionals d'aquella infermera tan trempada que vivia al mateix carrer, tres

portals més amunt.

Quan va faltar la mare i  va arribar el  seu moment, tot  es va complicar de cop.

L'Angelina sabia com podia ajudar i va prendre el control de la situació. Aquelles taques

eren molt  estranyes.  No va preguntar  mai  res.  El  senyor  Josep no se'n  sabia avenir,

estava sobrepassat per la situació. Era incapaç d'assumir-ho. I va arribar Nadal. Tot havia

anat molt de pressa. El dia de Nadal de 1988. Després, va voler estar sol i pagar amb la

llibertat del silenci el  preu de la soledat.  Amb tot, l'Angelina l'anava a veure sovint. El

senyor Josep li donava mitja dotzena d'ous, perquè només per ell, amb les gallines, en



tenia  de  sobres.  Era  una  manera  de  donar-li  les  gràcies.  A l'hivern  li  agradava  fer

escudella, i en menjava tres o quatre dies seguits. A les tardes, solia pujar a la llar dels

jubilats, a veure com jugaven a la botifarra, però no gaire estona. Després, se n'anava

sempre a la biblioteca.

Sent el campanar. Ja falta molt poc. 

Continua fent bon sol. I fred. Després de la passejada, ja està dret davant de la

porta de ferro, majestuosa, alta, una mica rovellada. No està tancada amb clau. Posa la

mà al pany i, fent força, l'obre. Sent com xerica. 

Tornen a tocar les campanes. Són les dotze del dia de Nadal. Van bé de temps.

Un cop a dins, puja a poc a poc les escales, que són molt dretes. És el tros més

feixuc, el  de les escales. A mig pujar, per descansar, es gira. Li  agrada la imatge tan

escollida del poble que es veu a mà esquerra, a sota, amb el fum de les xemeneies que

s'enfila verticalment al cel, i el Montseny al davant, al fons. Quan arriba aquí a l'estiu, amb

la calor, s'asseu al banc, aprofitant l'ombra de tres xiprers que han crescut molt junts, per

poder descansar una mica i recuperar forces abans del moment de la trobada. Avui no.

Puja totes les escales fent aquesta parada tècnica però sense asseure's al banc. 

Al quart replà, gira a la dreta. Està nerviós, il·lusionat. És Nadal.

S'hi acosta. Aixeca la mirada i veu els seus ulls, tan negres.

Aguantant el bastó amb la mà esquerra, treu la branqueta d'olivera de la butxaca i

fa una passa endavant, a poc a poc.

No s'ha mogut del seu lloc. L'espera allà, com sempre. Des de fa 26 anys.

El  sol  és  al  punt  del  migdia.  No es  poden  entretenir.  La  branqueta  d'olivera  li

agrada, n'està segur. És bonica. I això que la petita olivera no ha tingut mai gaire ufana.

Té ganes d'agafar-li la mà, de notar-la, de saber si la tindrà freda o calenta. No es diran

res. No cal. Estan tots dos sols, altre cop.

S'han d'afanyar. A la una haurien de tornar a ser a casa, bullir la col i coure la pasta,



que el temps passa, l'hivern és fred i el fum s'enfila cel amunt. A quarts de tres han d'estar

entaulats. Havent dinat podran fer una estona de migdiada.

Però el senyor Josep es queda quiet. El sol li escalfa el clatell. Recolza el bastó i

amb la mà dreta li frega la galta, amb compte, tot traient-li la pols. Un cop li ha passat el

mocador,  s'inclina una mica i  hi  acosta els llavis,  no sense esforç.  Hi  està tan jove…

Llença les flors que ja han quedat seques i trava la branqueta d'olivera a la petita barana

que té el marbre. 

Tenia 19 anys quan va trobar l'entrada de la mina. No va ser difícil. Encara rajava.

Al senyor Josep, li encantava veure com la flama del llum d'oli es reflectia als seus ulls,

tan negres. Era divertit poder saber amb exactitud a sota de quina feixa es trobaven i

jugar a fer ombres amb les mans i les arrels de les oliveres. Són els únics records que ara

no li cal imaginar, tot i haver-los viscut pràcticament a les fosques. La iaia Lola sempre ho

deia: aquella mina és un catau de coses que no es poden explicar.

Però avui és Nadal i, com cada any, el senyor Josep l'ha vingut a buscar.

Agafa el bastó, tanca els ulls i li pren la mà, amb compte, més calenta que mai. Es

posen de costat, s'agafen de bracet i comencen a baixar les escales, molt a poc a poc,

per no caure. I somriuen. Quan estiguin a punt d'arribar, tres portals més amunt del seu,

els vigilarà la senyora Angelina, rere les cortines, amb un somriure còmplice. Hi serà pel

que faci falta, i  no preguntarà res. A casa, els espera una taula parada, escudella per

dinar, el foc encès i un tronc d'alzina ajagut per escalfar-se els peus (i una manta nova,

però això és una sorpresa). 

Encara no li ho ha dit:

- Bon Nadal, Miquel.


