
1er. PREMI - ADULTS 

SONETS DE TARDOR 

Ja ho té decidit, no vol viure més. 

Es quedarà al seu llit sense menjar. 

Segur que ningú el trobarà a faltar. 

Prou de pastilles i  ja no prendrà res. 

 

La seva dolència avançarà el procés. 

Sense cap estímul que el faci canviar, 

perquè en el seu fill no hi vol ni pensar, 

anys fa que no truca i de ell no en sap res. 

 

Aquesta pesta, el que li faltava 

per cansar-se de viure i posar fi. 

Amb tant d’abandó ni tan sols hi contava. 

 

El preu de la llum no té aturador. 

Viu a les fosques, doncs no ho pot assumir. 

Tot sembla apagar-se aquesta tardor. 

-------------------------------------------------------------- 

 

Té moltes estones per poder pensar. 

Recorda aquells temps que ara li són vetats. 

Memòries d’una neta d’uns temps passats. 



Culpa la jove d’haver-la segrestat 

Mai ha sigut una persona afable. 

Això no li havia preocupat. 

Si no  agradava a algú, s’havia acabat. 

Si el veien somriure era un miracle. 

 

Però el fet que té de viure prostrat, 

que el fa pensar i mirar cap enrere. 

Si pogués reviure que hauria passat? 

 

Ser més agradable l’hauria ajudat? 

És tot culpa seva això que li queda? 

Sent que la seva vida ha malgastat. 

------------------------------------------------------------ 

 

Han passat setmanes? No ho sabria dir. 

Tampoc si és de dia o de negra nit. 

Ni crits ni joies sembla que ha sentit. 

De tant en tant se li escapa un sospir 

 

Percep la feblesa que l’amarra al llit. 

Queden poques hores, pensa cap a dins. 

Quan se n’adonin, que faran els veïns? 

De ben segur que algú farà algun crit. 



 

De cop, sent soroll com si fos un brunzit. 

No pot ser el timbre que està inactiu. 

Podria ser el dolor que li ve del pit, 

 

Però el soroll segueix i encara és més viu. 

Pare, sóc en Jaume, que no m’has sentit? 

El vell pensa que al·lucina i somriu. 

 

L’ós Rentador                   octubre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2º. PREMI – ADULTS 

EL TALL 
per Melpòmene 

 
 

La Cati i jo ens vam avorrir bastant durant el confinament. Sort que vam tenir la 

brillant idea d’intercanviar-nos algunes classes. Jo rebria les seves lliçons 

d’anatomia de la facultat de medicina i ella rebria les meves lliçons d’introducció 

al grec de la facultat de clàssiques. Mai a la vida havia passat tan 

desapercebuda com en les classes en línia. La gràcia era explicar-nos després 

l’una a l’altra el poc que havíem entès. 

– Escolta amb atenció, Cati, es veu que tenim com un segon cervell que li 

diuen amígdala –li explicava jo amb posat seriós– que fa coses que no 

sabem...  

– Però què dius, pallassa? –exclamava ella–. A tu sí que et falta un segon 

cervell! 

I vinga a riure. I a l’inrevés igual. 

– Marta, he descobert l’arrel d’un paraula grega que surt al meu atles de 

medicina i vol dir exactament “pipí de bon matí” –deia amb solemnitat. 

– Au tira, carallot! A mi no me la fots! –li deia jo. 

I així anar passant els dies i les setmanes. La Cati es feia dir Cati per no dir-se 

Caterina. Tothom es pensava que tenia nom de pubilla de masia de la 

Catalunya Vella. Però la realitat és que sa mare li va posar aquest nom després 

d’haver quedat al·lucinada llegint a la Víctor. “Vull que ma filla sigui tan salvatge 

com allò que escrivia aquell tros de dona”, sembla que li repetia sovint. Però la 

Cati no tenia res de salvatge. Tenia molt clar que volia ser metgessa des que 

als quatre anys va començar a jugar-hi. No hi ha res més noble i endreçat que 

una metgessa al servei de la ciutadania. Un fet admirable per mi, que vaig 

prendre la decisió d’estudiar filologia clàssica a l’últim moment, després d’haver 

descartat tot allò que odiava sincerament des del més profund del meu cor. 



 

Aleshores va arribar el dia que ens van desconfinar. Tot aquell temps tancades 

al piset ens va convertir en l’única família de cos present que teníem l’una i 

l’altra. 

– Avui cremem la ciutat, oi Cati? –vaig dir-li amb els braços aixecats com una 

campiona de marató. 

– Avui sí, avui és el gran dia –em va respondre ella–. Tu avises dues col·legues 

i jo dues més i cavalcarem tota la nit. 

A la taula de la terrassa no érem sis, sinó onze. S’havia anat ajuntant gent 

d’aquí i d’allà. I beure i xerrar i riure. Alguns drets, altres asseguts. Uns grupets 

per aquí, unes tertúlies per allí. Vaig dir adéu a no sé qui i quan vaig girar-me 

de nou a la taula vaig trobar-me sola amb ell, assegut a l’altre costat de la taula, 

somrient i amb cara d’interessant. “Ja hi som”, vaig pensar, “aviam amb quina 

una em sortirà aquest, ara”. Llavors va obrir la boca i digué: 

– Me cuacas muito. Creigo que me soi enamorando de tu, prenzipesa catalana. 

Un italià dels pebrots tocant-me allò que no sona. El que em faltava per 

desconfinar. No sabia si ignorar-lo, riure-li la gracieta o directament insultar-lo i 

fer-me passar per lesbiana. Vaig optar pel camí del mig i li vaig respondre amb 

un mig somriure: 

– A veure italianet dels nassos, de veritat tot el que se t’acut és dir-me 

“principessa catalana”? D’on treus la poesia, tu? Del mercat del llibre de vell? 

Féu una cara estranya i respongué: 

– Italià de què? Si t’he parlat en aragonès... – i llavors afegí– Tu no eres de la 

plana de Lleida? 

– Home, de la plana, plana, no. Sóc mig segarreta, jo –vaig precisar. 

– Ah vaja... Mira, em pensava que eres de per allà la vora i et volia fer una 

gracieta –va dir una mica avergonyit. 



I llavors vaig petar-me de riure. No podia parar i ell que s’anava posant vermell 

com una tomaca. Després d’encaixar la derrota i la humiliació, també va posar-

se a riure, encomanat per les meves riallades. Poc a poc em va anar explicant 

que era d’un poble de la Ribagorça i que tota la vida l’havien fet sentir inferior 

per parlar aragonès. Finalment ell havia decidit capgirar la situació, fer de la 

debilitat una oportunitat i estudiar filologia per a recuperar l’autèntica llengua 

que parlava el gran rei “Chaime I d'Aragón” a la seva cort. La conversa se’m va 

fer pesada, però tampoc vaig capficar-m’hi. Ell es pensava que m’interessaven 

les llengües i per això em donava la llauna. A mi el grec i el llatí sí que 

m’agradaven, però aquella nit vaig acabar fastiguejada de tota aquesta colla de 

subproductes bords escampats per tot l’imperi romà. Fins que de sobte va 

deixar anar com aquell qui no vol la cosa: 

– Sóc mig català, jo, saps? 

– Ah sí? –vaig forçar el gest amb cara de curiosa.  

– Doncs sí. És una història llarga. Vols que te l’expliqui? 

– No –vaig sincerar-me–. Però tampoc tenim res millor a fer. La Cati m’ha 

deixat aquí tirada. Ella ja deu cavalcar... Així que va, arrenca... sorprèn-me i 

fes-me riure. 

– Riure no riuràs, ja t’ho asseguro –em va dir amb veu de psicòleg que 

adverteix una gran tempesta emocional.  

– És igual... tira va –vaig dir desganada. 

– Resulta que ma padrina era tot just una noieta durant la guerra. En algun 

moment de la batalla, per allí a la Rigaborça, el front d’Aragó es va desdibuixar 

i no se sabia ben bé en quin territori estaven. El cas és que la gent de per allí 

anaven de borda en borda, carenejant, pujant i baixant fugint de l’artilleria que 

queia per tot arreu. En un instant de confusió, ma padrina es va quedar sola i 

va perdre de vista la seva família. Es va amagar en un forat a la roca i resulta 

que allí dins hi havia esporuguit un d’aquests soldadets que enviaven a lluitar 

amb disset anys. 



– I què més! –vaig exclamar–. I ara em diràs que aquell soldadet era català, es 

va beneficiar a ta padrina i en va sortir ta mare! O potser ton pare?  

– Eh... sí, ma mare... –digué mig capcot. I es quedà en silenci. Semblava que la 

seva història per lligar havia sigut un fracàs estrepitós–. Com ho has sabut? 

– A veure, noiet... –vaig dir-li en un to patriarcal d’aquells que fan tanta ràbia–. 

Aquesta història de l’amor en temps de guerra és la més trillada de la 

Humanitat. Dos joves en situació extrema, que no saben si en sortiran vius, 

s’enamoren a primera vista, fan l’amor bojament i quan acaba la guerra es 

busquen, es troben i fan una família feliç. Punt i final. L’argument de milers de 

novel·les i pel·lícules, de tots els temps i tots els països. 

– Bé, no va anar així la cosa exactament, –va replicar– però ja he entès que no 

té res d’especial aquesta història. 

– I com va anar, doncs? –vaig insistir, per no deixar-lo completament enfonsat. 

– De fet, el soldadet va desaparèixer. En privat, ma padrina sempre va dir que 

el soldadet l’havia protegit, que havia sigut un bon noi i que la va tractar amb 

una delicadesa extrema, que mai més en sa vida havia vist en un home. Però 

en públic va haver d’adoptar el relat de sons pares, que l’havia violat un milicià 

brut, un pagesot de Lleida que s’havia allistat per anar a fer animalades al front. 

 

Hòstia puta, no m’ho podia creure. I a partir d’aquí és quan em vaig voler morir. 

Em va caure el got de cervesa d’entre les mans. El noi em mirava preocupat. 

Veient la seva cara em faig una idea de com devia ser la meva. Una 

esgarrifança em va recórrer tota l’espinada. Em vaig aixecar i vaig fugir, 

abstreta i corrent com si m’escapés del foc. Baixava per una rambla post-

confinada i buida. On punyetes són els guiris quan els necessites? I els ionquis, 

les meuques, els llauners i els  pinxos? Tanta nosa que feien abans i ara que 

els necessito per a diluir-me estan tots dispersos per la ciutat o tancats en pisos 

infectes. Mentre caminava em van anar aflorant tots els malsons d’infantesa. 

Per culpa del desgraciat de mon padrí vaig tenir aquella merda de traumes 

puerils que m’han perseguit de llavors ençà. I quan menys m’ho esperava em 



retornen, com si m’hagués estampat contra una porta de vidre, net i polit que se 

suposa que mai havia sigut allí.  

I sí, encara maleeixo aquella tarda que al llit de mort mon padrí va tenir els 

sants pebrots de confessar-me allò. “Queda’t un moment aquí a l’habitació amb 

el padrí, que he d’anar a posar l’olla al foc”, em va dir ma mare, “serà un 

momentet i així jo puc avançar el sopar”. Ella feia un parell de dies que el 

vetllava, moribund i inconscient, esperant que se n’anés i descansés després 

d’una vida miserable de republicà vençut. Feia quinze anys d’aquell episodi i 

em pensava que l’havia oblidat. Però em va tornar a la memòria d’una manera 

tan viva que el podria explicar una vegada i una altra com si hagués passat ara 

mateix. Sobtadament, mon padrí va obrir els ulls i va xiuxiuejar: 

– Em moro... 

– Mamaa!! –vaig cridar. 

– Ja vinc! –digué ella des de la cuina.  

Vaig atansar-me al costat del llit, amb els punys arraulits al pit per veure la cara 

a mon padrí. Ell tenia la mira perduda i continuà parlant: 

– T’hai de dir una cosa... A la guerra, vai fer una filla amb una pageseta de 

muntanya en una cova. Filla meva, en algun lloc de per allí dalt hi deus tenir 

una german... 

I es va morir. El malparit em va deixar anar la bomba i es va morir. I a més es 

pensava que havia fet la confessió a sa filla, ma mare, que l’havia vetllat tots 

aquells dies. La resta ja no té importància. Ma mare va arribar a l’habitació, em 

va abraçar i sempre més es va pensar que tots els meus plors d’adolescent van 

ser per culpa d’haver-me deixat sola presenciant la mort del padrí. 

 

I llavors vaig tornar en sí. Rambla avall perseguida per un aragonès agradable 

però ensopit. I si aconsegueixo que tregui el salvatge que porta dins? Algun 

aragonès de la Ribagorça hi deuria haver entre els Almogàvers. D’una manera 



o altre m’he de desfer d’aquesta llosa que fa tants anys que porto a sobre. 

Quan amb va encalçar el vaig mirar de fit a fit i li vaig dir: 

– Tu i jo, aquesta nit revifarem la Corona d’Aragó. 

* * * 

El meu fill no ha sentit mai curiositat pel passat del seu pare. La pandèmia es 

va endur el meu home estimat, un dels molts pares desapareguts en un rebrot 

insignificant, no sé si el vuitè o el novè, ja ni els comptàvem, llavors. Ell ho tenia 

clar. Aquell nostre mig incest s’acabaria aquí. Faríem silenci i mai més ningú ho 

sabria. I jo ara m’ho he d’emportar a la tomba. No em serà difícil, ho tinc clar. 

No tindré la feblesa de mon padrí i no carregaré els neulers a ningú, com ell va 

fer amb mi. Els nostres morts ja no afectaran mai més els nostres vius. La 

guerra i totes les seves seqüeles han sobreviscut tres generacions. I aquí farem 

el tall. A partir d’ara, ja ningú es mirarà aquell coi de guerra com a seva. Ja 

ningú discutirà que va ser una guerra d’extermini i anihilació. I que no ens hi 

anava res. Ho sabia mon padrí, però mai ho va reconèixer. Si hagués hagut de 

lluitar per una altra cosa, potser no s’hauria sentit tan estúpid tota la vida. A 

partir d’ara, seran els nostres fills el qui hauran d’afrontar les seqüeles de la 

pandèmia. Veurem si les traslladen als nostres néts. Seran ells que decidiran 

quan volen fer el tall. 

 

 

 

 


