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Presentació

La finca de Mas Ritort és un indret màgic. Ho vam saber des 
de la primera vegada que la vam visitar.

És un lloc especial pel seu entorn natural, per la seva història 
passada i present i pel municipi on està ubicada, solidari i par-
ticipatiu.

La nostra entitat va convertir Mas Ritort en una llar per a nenes 
i noies de 12 a 18 anys, que per motius diversos necessiten un 
lloc alternatiu per viure. El viatge que porta a una noia a aca-
bar fent de la seva llar un servei públic d’atenció a la infància 
no és un trajecte ni màgic ni especial. Sovint és un camí dur i 
gens bonic. És per això que és extremadament important que el 
camí d’aquestes noies a una nova llar, sigui un indret acollidor, 
familiar i ple d’històries boniques per viure i explicar. I aquest 
és l’objectiu d’un projecte educatiu com Mas Ritort, i d’una 
aventura creativa i coral com la que teniu a les mans.

Quan a l’organització van tenir la idea de vincular literatura i 
acció social, vaig pensar que seria molt difícil.

Vaig creure en un inici que seria complicat comptar amb es-
criptors que voluntàriament donessin el seu temps i saber fer 
a una iniciativa d’aquestes característiques. Veia agosarada la 



participació d’infants i joves i persones amb discapacitat ate-
ses, en serveis especialitzatsv en les il·lustracions, i veia enca-
ra més difícil trobar el finançament per fer-ho posible.

Que n’estava d’equivocada! Si esteu llegint aquestes línies, 
vol dir que la idea s’ha convertit en una realitat palpable, cons-
truïda a base d’implicació i esforç per part de tots els actors. 

Els autors de les llegendes que tot seguit llegireu són, en la 
seva majoria, coneguts escriptors de Tordera i municipis de la 
Selva, que sense més guany que l’amor per la literatura i per 
les persones més vulnerables del nostre entorn, han donat vida 
a cadascún dels racons de Mas Ritort. A tots ells, infinites grà-
cies i el nostre més sincer reconeixement.

Les il·lustracions, els dibuixos que emmarquen les històries, 
han estat creats per nens i joves que viuen a les nostres llars re-
sidencials, alguns d’ells amb importants problemes personals i 
socials, però amb una creativitat i talent que els fa mereixedors 
de veure’s reconeguts en aquest projecte literari. També a ells, 
gràcies de tot cor.

I per descomptat, volem agraïr a les persones que lideren 
l’ajuntament de Tordera que han cregut des del primer mo-
ment en donar una vida nova a  Mas Ritort i a tots els projectes 
i iniciatives que se’n deriven, com el llibre que ara teniu a les 
mans. No ha estat un projecte senzill i encara ens queda camí 



per recòrrer però comptar amb el suport del consistori  ha estat 
cabdal per la seva obertura i funcionament. Gràcies doncs, al 
poble de Tordera, que ens han acceptat com a veïns i veïnes, 
que contribueixen a fer més agradable el pas de les noies pel 
centre.

Les llegendes de Mas Ritort que presentem en aquest volum, 
tenen dos objectius bàsics; en primer lloc, donar a conèixer 
l’entorn natural privilegiat i ric del que gaudim a Tordera, i en 
segon terme involucrar de manera transversal, la importància 
de protegir el mediambient i fer-nos partícips d’un futur pels 
que vindran darrere nostra.

Per part meva, un repte acomplert haver tingut ocasió de  coor-
dinar aquesta iniciativa. Una alegria haver conegut autors i 
professionals com els que omplen les pàgines d’aquest llibre. 
Una sort treballar en una entitat com Plataforma Educativa que 
aposta per creacions d’aquesta intensitat.

Un plaer gaudir d’aquestes llegendes que us convido a assabo-
rir una a una, fent-les part de l’imaginari col·lectiu de Tordera,     

Feliç i màgica lectura;
 

Raquel Sabater i Ten

Coordinadora Tècnica de Projectes – Plataforma Educativa





Pròleg

Diu la gent gran de Tordera que a un grapat de metres més 
amunt del Mas Ritort, allà on acaba el terme municipal de 
Tordera i comença el de Maçanet, hi ha l’indret de “dona mor-
ta”, expliquen els avis que a una dona se li va fer fosc quan 
tornava a casa i morí de por i de terror quan la seva roba es 
va enganxar en una mata de bruc, ella creia –diuen- que era 
l’esperit de....

És aquesta una llegenda popular que va passant de generació 
en generació.

Sembla que els humans tenim la necessitat d’explicar històries 
diverses de la terra que trepitgem per a sentir-la més nostra, 
per a diferenciar-la d’altres, per donar llum a la nostre imagi-
nació, fent una bonica barreja de vida certa i vida imaginària, 
d’històries perdudes i recuperades, d’herències verbals que 
passen de pares a fills.

Què seria de nosaltres sense poder creure com a certes algunes 
de les coses, que ments vives i despertes, varen crear i recrear 
en temps ancestrals.

Quina emoció descobrir que els homes i les dones anem sem-
brant la història de la nostra terra de fets entre reals i imagina-
ris, creats des de el fons del nostre esperit.



Llegendes dolces, llegendes tristes, sovint terribles i desapa-
cibles, altres vegades roses i amoroses, amb infants herois o 
amants morint d’amor.

Relats que duren i perduren al llarg dels temps, que són tan 
certs com cada un de nosaltres vulguem, deixant-nos un petit 
espai que podem convertir en infinit i enfilant-nos al seu llom, 
volar per aquest fantàstic cel de la fantasia i la realitat.

Quina bonica ruta per fer-la plegats, mirant amb ulls oberts 
com infants que descobreixen la vida dia a dia, tot aprenent a 
estimar-la apassionadament i descobrir com n’és de merave-
llós el món que ens envolta. Quin camí plegat d’humanitat i 
senzillesa, de sentiments de tota mena que ens fan sentir que 
val la pena la nostra existència en aquesta terra.

Llegendes..., mantenir-les, gaudir-les, crear-les com fa aquest 
llibre ens retorna de nou a un imaginari acceptat per tothom;  
les històries locals, la saviesa popular, el que va passar en els 
temps dels temps,“ho expliquen els avis a la bora de la llar de 
foc”.

Avui caldrà crear un nou imaginari popular que es separi sufi-
cientment d’aquest, permetent-nos pensar altres indrets on els 
avis i les àvies, els pares i les mares, puguin explicar petites 
llegendes amb aquest llibre a les mans perquè volem que es 
segueixin explicant aquests relats amb llar de foc o sense.



Potser, quan passin els anys aquest llibre arribarà a les mans 
d’uns homes o unes dones d’un futur imaginat per nosaltres 
avui, i ells seguiran perllongant en el temps aquestes històries 
del Mas Ritort. Llavors seran mítiques llegendes, que tal vega-
da un dia van passar.

Joan Carles Garcia Cañizares

Alcalde de Tordera
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Llegendes de Mas Ritort
Quan arribis al Mas Ritort

Diuen que quan algú arriba al Mas Ritort, a Tordera, 
nota coses una mica màgiques. Poc a poc, s’adona 
que no està sol. I, si s’hi fixa bé, té la sensació que el 

vent, els animals del bosc, l’aigua, la terra, les plantes o el sol 
no són com els havia vist sempre. 

Comença a passejar per la finca i, de cop, li arriben unes 
veus misterioses. Són les veus dels personatges de les llegen-
des gestades en aquest lloc, que parlen d’amors i desamors, 
d’herències i del pas del temps, d’històries d’animals i d’his-
tòries del vent. I, entre línies, hi suren tota mena de sentiments 
i reaccions: enamoraments, malfiances, amistats, complicitats, 
desequilibris. I totes elles van lligades a la terra que les acull: 
la roureda, la bassa, el bosc de freixes, el mas, la pineda, la 
sureda i el bosc cremat. 

Tothom sap que les llegendes són històries a mig camí entre la 
realitat i la imaginació. Però, de debò algú sabria dir on acaba 
una i comença l’altra? I si en alguna d’aquestes llegendes hi ha 
més realitat que imaginació? No ho sabem. No ho sap ningú. 
O potser sí?
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Quan arribis al Mas Ritort, el primer que trobaràs és la rou-
reda. I, en aquest lloc, ja fa uns quants anys, hi va passar una 
cosa molt misteriosa. Escolta-ho bé.
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1. La dona de fum
Dolors Garcia i Cornellà
Il·lustracions: Sandra

Diuen que fa molts i molts anys, en aquesta roureda, 
s’hi va viure una gran història d’amor. Veureu.

El mas Ritort, aleshores, era propietat d’uns senyors 
molt rics de Barcelona, que només hi venien a passar els es-
tius. La casa i la finca la duien una família de masovers, un 
matrimoni i set fills, tots nois. 

Un dia hi va haver una epidèmia de pesta a Barcelona i, per 
por del contagi, la família va decidir traslladar-se un temps al 
mas, on viurien allunyats de la malaltia i tindrien al seu abast 
aliments bons i en abundància.

Dit i fet, els senyors i les seves tres filles van agafar la tartana 
i van enfilar el camí de Tordera. Era la primavera, i tot estava 
verd i florit.

El mas era gran i hi havia lloc per a tothom. Els masovers i 
els seus set fills feien vida a la planta baixa. De dia, només hi 
havia la masovera, que rentava, cuinava, menava l’hort i el 
galliner, coïa el pa un cop a la setmana i estava al cas de si els 



18

senyors la necessitaven per alguna cosa. El masover i els fills 
passaven el dia fent feina als camps. 

Els senyors i les seves tres filles feien vida als pis de dalt. 
Només baixaven per fer els àpats que la masovera els cuina-
va. Durant el dia, la mare i les seves filles brodaven llençols 
i draps fins assegudes als ampits de les finestres. El pare, que 
era un home molt instruït, llegia, escrivia i mirava el cel, ja que 
era molt aficionat a observar els núvols i a predir el temps que 
faria. De tant en tant, quan el pare deia que faria sol i que el dia 
no s’espatllaria, la família sortia a donar un volt pels boscos i 
els camps que envoltaven la masia. I sovint s’hi quedaven a 
dinar.

En aquests dies, el fill petit dels masovers, en Tou, els duia 
el menjar en una cistella que carregava en una mula. Quan 
el senyor assenyalava un marge prou verd, o una ombra prou 
abellidora, el noi descarregava la cistella, estenia un drap ben 
gros i començava a treure cassoles, plats i gots. També buscava 
troncs o pedres que acostava perquè els senyors i les seves tres 
filles no haguessin de seure a terra.

La filla mitjana dels senyors, la Marianna, es divertia mirant 
com aquell noi tan ben plantat s’esforçava per tenir-ho tot a 
punt. I li agradava veure’l suar de valent quan agafava una 
pedra i la portava fins al lloc on havien de dinar. Mentre els 
senyors i les seves filles menjaven, ell estava dret al seu costat, 
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amatent, omplint els gots de vi o d’aigua i servint les carns o 
les fruites que la masovera havia estat preparant al mas des de 
primera hora del matí.

—No vols pas una poma? —li preguntava la Marianna, de tant 
en tant, allargant-n’hi una de les més maques— Deus tenir 
gana.

—No, senyora —deia ell, confús.

—Nena! —la renyava la mare—. El noi ja menjarà després, 
ara té prou feina.

Les altres dues germanes no en feien cap cas, d’en Tou. 
Escoltaven amb atenció el pare, que les ensenyava a saber 
d’on venia el vent i si els núvols que treien el nas darrere del 
Montseny portarien pluja o no.

Un dels llocs que més agradava a la Marianna per anar a dinar 
o a passejar era la roureda. Allà, en Tou li ensenyava els caus 
dels conills, les petjades dels senglars, les diferents classes de 
bolets que hi havia o els nius dels tords. Però ho feia quan els 
senyors no els veien, perquè no els agradava gens que la seva 
filla parlés amb el fill del masover. I és que, abans, hi havia 
moltes diferències entre els senyors i els masovers, i estava 
mal vist que tinguessin gaires franqueses.
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Al pare de la Marianna, però, la roureda no li agradava gens. 
Per al seu gust, era un bosc massa atapeït, sobretot a l’estiu, 
que no deixava veure-li el cel. De totes maneres, els dies que 
feia força calor, la roureda era ideal per passejar i quedar-s’hi 
a dinar.

Com que l’epidèmia de pesta encara continuava, el senyor va 
decidir quedar-se més temps al mas Ritort. 

I va arribar l’hivern.

Amb tanta gent al mas, aviat es va veure que no hi hauria prou 
llenya per escalfar-se i cuinar. I un dia el masover li va dir a 
en Tou:

—Vés a la roureda i aixeca una carbonera. La farem anar tot 
l’hivern i així no patirem ni fred ni gana.

En Tou va protestar. Aixecar una carbonera i fer-la anar tot 
l’hivern volia dir no moure’s mai del bosc. El carbó s’havia de 
vigilar sempre mentre s’anava fent, perquè hi havia el perill 
que la llenya que s’hi posava es cremés massa de pressa i des-
prés ja no servís. Així que hauria de construir una barraca al 
costat per aixoplugar-se si plovia o feia fred i poder dormir-hi 
de tant en tant, mentre s’anés fent el carbó. Només podria anar 
al mas a portar-hi el carbó quan estigués fet i hauria de tornar 
de pressa a la roureda a fer-ne més. I no podria veure mai la 
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Marianna!

I és que en Tou i la Marianna s’havien enamorat. Tantes passe-
jades per la finca, tantes converses d’amagat, mentre els sen-
yors i les altres filles feien la migdiada després de dinar aja-
guts a l’herba, tantes pomes i tants somriures els havien acostat 
inevitablement. A en Tou li agradava el rostre de la noia, amb 
aquells ulls de color d’ametlla que semblava que s’ho volien 
menjar tot, el cabell llarg i sedós, de color del blat, que onejava 
com un sembrat al bell mig de l’estiu, i aquell cos tan àgil que 
tant li servia per enfilar-se als arbres com per creuar la riera 
amb un parell de saltirons. La Marianna, per la seva banda, 
s’havia enamorat de la veu d’en Tou, de com li explicava les 
coses amb aquella vivor que l’enlluernava, de la tendresa que 
emanava de les seves mans quan agafava un escarlet de terra, 
o de com li subjectava la mà quan travessava el riu. 

Que en Tou anés a viure al mig de la roureda durant tot l’hivern 
volia dir no veure’s en molts de dies, setmanes i mesos. I això 
no ho volien ni ella ni ell.

En Tou va intentar que fos un dels seus germans, qui fes anar 
la carbonera. Però el pare li va dir que els altres els necessitava 
per anar a llaurar els camps. 

La Marianna va demanar que, encara que fos l’hivern, pogués 
sortir a passejar igualment, perquè tancada a la casa s’hi avorria 
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molt. Però el seu senyor pare va contestar que ni parlar-ne, que 
a l’hivern s’agafaven refredats i corrents d’aire molt dolents, i 
vigilava que la noia no sortís.

La Marianna es passava els dies mirant per la finestra cap a 
la roureda, on sabia que en Tou vigilava la carbonera. Només 
veia el fum, perquè els arbres li amagaven el noi i, a més, es-
tava força lluny. 

La noia va aprendre a llegir el color del fum. Així, si era es-
pès i de color blanc marronós, sabia que tot just la llenya es 
començava a carbonitzar. Quan ja era més blanc que marró i 
pujava ben enlaire volia dir que la cuita de la llenya avançava. 
I quan ja sortia blavós, el carbó estava fet. 

Cada vegada que la Marianna veia sortir el fum blau entre-
mig de la roureda sabia que, al cap d’uns dies, veuria en Tou. 
Perquè quan el carbó ja estava fet, en Tou esperava que es re-
fredés, el posava dins d’unes saques i el duia a la casa.

Durant una nit, els dos joves estaven junts. Es besaven, 
s’abraçaven i s’explicaven històries a la carbonera de la casa, 
amagats de tothom.

L’endemà, el noi se’n tornava a la roureda, a fer una altra pila 
de llenya per convertir en carbó. I la Mariana tornava a seure a 
la finestra, a mirar el color del fum.
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Va passar l’hivern i, cap al final, en Tou se’n va anar a fer la 
darrera carbonera. 

Mentrestant, l’epidèmia havia passat i el senyor va dir de fer 
les maletes i tornar-se’n cap a Barcelona. La Marianna volia 
veure en Tou ni que fos una altra vegada, però el seu pare no la 
deixava anar a la roureda. 

—Encara fa fred —li deia, sense saber que el que volia de 
debò la noia era veure el seu estimat.

El fum encara sortia blanc i la família de la Marianna ja era a 
punt de marxar. Aleshores, allà mateix, al costat de la tartana, 
la Marianna els va confessar el seu amor pel fill petit dels ma-
sovers.

—Però això no pot ser! —es va escandalitzar la mare—. On 
s’ha vist que una filla de casa bona es fixi en un carboner?

—Puja a la tartana que ara mateix marxem! —li va ordenar el 
seu pare, ben enrabiat.

I llavors, empesa per un rampell de bogeria, la noia va arrencar 
a córrer cap a la roureda. I així que la Marianna s’endinsava 
en el bosc, dels arbres en sortia un fum espès i blanc que en-
voltava la roureda pertot arreu. I era tan dens que ningú no el 
podia traspassar. 
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Durant molts dies, el pare de la noia i una colla d’homes que 
havia reclutat perquè l’ajudessin van intentar entrar al bosc per 
rescatar la seva filla. Però era impossible.

I diu la llegenda que la família se’n va tornar a Barcelona sense 
la Marianna. I que el pare va pagar a dotze homes perquè fes-
sin guàrdia dia i nit per si la veien i la podien fer tornar a casa. 
Però van passar els anys, molts anys, i d’aquella roureda mai 
més no en va sortir ningú, ni la Marianna ni en Tou, ni ningú 
no hi va poder entrar. I els homes pagats pel senyor aviat van 
deixar de vigilar, perquè ja es veia que allò era ben bé com un 
misteri.

El fum que en sortia de vegades era blanc marronós, de ve-
gades ben blanc i de vegades era blau. Quan sortia blau, els 
masovers sabien que, al cap d’uns dies, a l’entrada del bosc, 
trobarien una pila de carbó acabat de fer perquè al mas Ritort 
no en faltés mai i poguessin cuinar i continuar escalfant-se. 
Però n’hi havia tant i tant que els masovers el venien al poble 
i així la gent de Tordera també passava els hiverns tranquil•la.

I ningú no sap quants anys van viure en Tou i la Marianna a la 
barraca del costat de la carbonera, fent carbó, perquè ningú no 
els va veure mai. Però, de mica en mica, es va anar esvaint el 
fum i la gent va poder entrar al bosc. La carbonera ja no hi era 
i la barraca tampoc.
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Algú diu que, quan els masovers es van morir de vells, en Tou 
i la Marianna van fugir de la roureda i se’n van anar cap al 
Montseny, on es devien guanyar la vida fent més carboneres 
mentre continuaven estimant-se lliurament i sense por que els 
trobés el pare de la noia.

I també algú diu que encara avui, de tant en tant, en alguna nit 
d’hivern, es pot veure una columna de fum que surt del mig de 
la roureda. És blau i lleuger i té forma de dona, com una dona 
de fum. I, empès pel vent, el fum se’n va cap al Montseny, poc 
a poc, com si dansés.

I jo encara sé una altra cosa: que les rouredes són màgiques i 
que si algú s’enamora dins d’una roureda, ja poden sortir en-
trebancs que el seu amor viurà per sempre més. 
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Després de la roureda entraràs al bosc de freixes

Diuen que quan te’n passa una de grossa, de molt grossa, hi ha 
persones que s’abandonen i s’aïllen del món i n’hi ha d’altres, 
en canvi, que treuen la força de no se sap ben bé d’on per tirar 
endavant i emprendre projectes que ni somiaven que eren ca-
paces de fer.

Al bosc de freixes, una vegada, una noia va trobar-hi la força 
per canviar una petita part del món que l’envoltava.
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2. Només un somriure
Patrícia Gras Reyner
Il·lustracions: Carlota

“No és el martell el que deixa perfectes les pe-
dres, sinó l’aigua amb la seva dansa i cançó”

Rabindranath Tagore

Quan van comprar la masia no van fixar-s’hi, però era 
allà. Les heures se l’havien empassat i a primera vis-
ta era impossible endevinar que al dessota d’aquell 

caos vegetal hi havia una escultura com aquella. La finca era 
immensa i la freixeda, una mica allunyada de la casa, havia pa-
tit un creixent abandonament des que els anteriors propietaris 
havien hagut de prescindir dels serveis del jardiner. 

Els nous amos, però, no van ser a temps de netejar el bosc. 
Aquell primer estiu, amb una força devastadora, el foc va fer 
tota la feina. Miraculosament la casa va escapar-se de les fla-
mes i, per sort, un petit grup de freixes, els més propers al 
rierol, també van resistir.

Va ser el foc, doncs, l’encarregat de posar al descobert l’es-
cultura. Ara ja no hi havia heures sota la freixeda i en el seu 
lloc havia aparegut un banc de pedra amb la figura d’una noia 
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asseguda amb un llibre tancat damunt la falda.

Ningú se’n va adonar, però, fins al cap d’unes setmanes, quan 
una de les noies va arribar-hi després d’una bona correguda 
des de la casa. I és que passejar per aquella zona de la finca no 
era massa plaent per a ningú. La visió dels arbres cremats feia 
el paisatge massa trist per mirar-lo i la pudor que feia l’aigua 
del rierol no convidava a apropar-s’hi massa. Feia anys que la 
granja veïna abocava purins al rierol i ningú no hi havia inten-
tat fer res. 

La Juna havia arribat a la masia feia tan sols un mes. 
Pràcticament no sortia de la seva habitació ni es relacionava 
amb ningú. Totes les noies necessitaven un temps d’adaptació 
a la seva nova vida a la masia, però a la Juna li estava costant 
més de l’habitual. 

Aquell matí de setembre l’Oriol, un dels monitors, va dubtar 
abans de trucar a la porta de l’habitació de la Juna. No sabia 
com es prendria la notícia que estava a punt de donar-li. La 
vida és ben injusta de vegades. 

Finalment entrà i, de la millor manera que va poder, va fer-li 
saber: la seva àvia havia mort. 

L’àvia, l’única que li havia donat una abraçada quan li havia 
fet falta, l’única que sabia mirar-la als ulls i descobrir què li 
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estava passant pel cap. En els darrers dos anys, però, l’Alzhei-
mer se l’havia anat emportant poc a poc cap a un indret on la 
Juna no podia acompanyar-la. Per això va arribar el moment 
que ja no podia viure més amb ella i va haver de traslladar-se 
a la masia. Havia anat tot tan ràpid que no se’n sabia avenir. 

Ara l’àvia ja no hi era i no havia pogut acomiadar-se’n com li 
hauria agradat. 

Va sortir corrent, li faltava l’aire. I l’Oriol no la va aturar. La 
portalada de pedra de la masia li obria de bat a bat les portes 
cap a l’exterior i no va pensar-s’ho dues vegades. Des que va 
arribar a la casa no havia sortit mai a passejar per la finca. No 
volia ser allà, hi era per obligació, i per tant no volia fer-ne la 
seva llar, no volia conèixer l’entorn, no volia saber-ne res.

Aquella tarda, però, sortí corrent, i va córrer i córrer, fins arri-
bar al final del corriol, allà on els freixes vora el rierol oferien 
l’únic espai d’ombra que els boscos de la finca havien estat 
capaços de conservar després del foc.

Havia corregut tant que en arribar al banc de pedra ni se’n va 
adonar, va seure i, tot panteixant amb els ulls tancats, va deixar 
passar els minuts fins que va poder tornar a respirar amb tran-
quil·litat. Va ser aleshores quan, de sobte, va notar una presèn-
cia al seu costat. 
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Obrí els ulls i mirà cap a la seva esquerra: una noia de pedra, 
més o menys de la seva mateixa mida, seia mirant fixament 
al rierol, amb les mans damunt un llibre tancat. Li recordava 
a una fotografia que la seva àvia li havia ensenyat alguna ve-
gada, de quan era jove i s’asseia al banc de la plaça a llegir un 
dels quatre llibres que tenia. L’avi li havia fet la foto sense que 
ella se n’adonés; deia que quan la veia allà, llegint asseguda al 
banc amb un somriure als llavis, veia amb ulls clars el sentit 
de la seva vida. 

Aquesta lectora de pedra, però, no semblava massa contenta. 
Tenia un llibre a les mans, sí, però no l’estava llegint. Estava 
mirant fixament el rierol, seriosa i preocupada, com si quelcom 
la molestés.

És clar, jo tampoc estaria massa contenta –va pensar la Juna– , 
això que corre pel rierol no és aigua, fa una pudor horrible.

Tota decidida, s’aixecà i emprengué el camí turó amunt, se-
guint de prop el rierol per veure d’on provenien aquelles ai-
gües tan brutes.

Només li calgueren cinc minuts per arribar al punt on es resolia 
el misteri: el rierol baixava pel turó amb les aigües netes i cla-
res, però en passar prop de la granja veïna un tub de desguàs hi 
abocava les aigües brutes de purins dels porcs.
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La Juna no s’ho va pensar dues vegades i va arribar-se fins a la 
porta de la granja. Algú els havia de dir a aquella gent que allò 
que estaven fent amb el rierol no estava bé. Si calia posar-los 
una denúncia ho faria.

Li obrí la porta una senyora de mitjana edat que la convidà 
a passar molt amablement. Li explicà que el seu marit havia 
mort feia un any i que des d’aleshores havia de fer ella tot el 
que convingués per tirar la granja de porcs endavant. Tenia una 
filla a la universitat i havia de fer tot el possible per proporcio-
nar-li els recursos que li feien falta.

Sabia que abocaven els purins al rierol i li sabia molt greu, el 
seu marit ho havia fet sense pensar quan van començar a criar 
porcs, no va ser conscient del mal que allò feia a l’aigua del 
rierol i a tot l’entorn. Ara ella, tot i saber-ho, deia no poder-hi 
fer res, ella sola no es veia amb cor de canviar res ni tenia prou 
recursos per fer-ho. Fins i tot es va posar a plorar i va supli-
car-li a la Juna que no li posés cap denúncia. Allò seria la seva 
ruïna. 

Quan calia, la Juna no necessitava massa estona per pensar. De 
seguida li venia al cap la solució correcta i una força estranya-
ment intensa l’empenyia des de dins a posar-se en marxa. Ho 
tenia molt clar.

Va tornar a la masia amb una actitud totalment canviada. Quan 
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l’havia vist marxar corrent unes hores abans, l’Oriol sabia que 
sortir fora de la casa li aniria bé i l’ajudaria a començar a re-
conciliar-se amb el món que fins aleshores semblava haver-la 
anat ofegant mica en mica. Per això la deixà marxar. Però tam-
poc s’imaginava que tornaria així. 

La Juna havia tornat completament renovada i amb un projecte 
entre mans. Ja es veia que ningú l’aturaria. Reuní tothom a la 
sala gran de la casa i els explicà tot el que havia fet, vist i sentit 
aquella tarda, fil per randa. Només va haver d’afegir-hi unes 
quantes paraules per acabar de convèncer-los a tots:

“Això ho podem canviar nosaltres amb les nostres pròpies 
mans” ―va dir.

I el que va començar com una feina d’uns quants dies va con-
vertir-se en un projecte que va durar uns quants mesos. Tots els 
habitants de la casa: els monitors i monitores, les noies acolli-
des, el jardiner, fins i tot la cuinera i els visitants ocasionals, 
tots es posaren a treballar a la granja veïna per canalitzar els 
purins cap al lloc correcte. 

Va ser una feina dura, però tantes mans juntes van tirar-la en-
davant sense problema i amb èxit. Tenir un projecte en comú 
com aquell va fer que el grup de noies s’unís com mai ho havia 
estat abans. A partir d’aleshores ja no van tenir aturador. 
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Ara l’aigua del rierol ja tornava a baixar neta i clara, i mica en 
mica les pedres que el vestien començaven a ser més netes, 
més brillants. Tothom va veure aleshores la necessitat de fer 
verdejar de nou aquell bosc que el foc havia fet desaparèixer, 
i així van decidir tornar a replantar arbres, arbustos i plantes. 
No van oblidar-se de la freixeda, la van netejar i hi plantaren 
també freixes i plantes noves que farien d’aquell espai un in-
dret especialment acollidor. 

Mentre netejava l’estàtua de pedra la Juna va viure una petita 
epifania: era només una sensació seva o la noia del llibre ara 
tenia l’esbós d’un somriure als llavis? 

Va sacsejar el cap. Segurament no s’hi havia fixat bé la primera 
vegada.

Aquells mesos de feina van canviar la vida a la casa, però com 
sempre noies noves van arribar i d’altres en van marxar. Ara 
li havia tocat a la Juna, era primavera i acabava de fer els 18 
anys. Aquella experiència a la masia l’havia fet canviar tant 
que ara es veia amb forces de menjar-se el món. I així ho va 
fer.

Quan va tornar a la casa, un any després, a visitar antigues 
companyes i monitors, va decidir d’anar a fer un tomb per la 
finca, tota sola. Havia canviat tant! Ara a tot arreu s’hi veien 
tots les tonalitats del verd, els arbres que havien plantat de nou 
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brotaven amb la nova força de la primavera, les flors ja co-
mençaven a fer-se veure tot pintant les vores del camí: groc, 
vermell, lila...

La Juna gaudia el nou paisatge mentre recordava els bons mo-
ments que van passar amb els companys de la masia tot re-
fent-lo, i perduda de nou en els seus pensaments, va arribar 
al final del corriol i va seure’s al banc de pedra, tal com va fer 
aquell matí de setembre. Amb els ulls tancats respirà el nou alè 
que li donava el rierol, ara d’aigües netes i clares, que baixava 
content amb les últimes pluges de primavera.

Fou llavors quan, de nou, sentí aquella presència. Obrí els ulls, 
tombà el cap a la seva esquerra i en veure-ho, el cor li féu un 
salt.

La figura de la noia de pedra ara seia relaxada, sostenint el lli-
bre obert amb les mans. Ara l’estava llegint, i sí, amb un bonic 
somriure als llavis.
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Del bosc de freixes al bosc cremat

Deixaràs enrere els freixes i t’endinsaràs per un terreny que, fa 
un temps, va ser devorat per les flames. Què va passar aquí? 
Per què va cremar tot? Es podia haver evitat? Quin secret ama-
gava el tronc de l’alzina?

I és veritat que, des d’aquest lloc, es veuen tan i tan bé els 
estels? 

Et convidem a comprovar-ho.
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3. La llegenda del bosc cremat
Mar Bosch
Il·lustracions: Serafín

Aquell era el lloc exacte on van pensar que s’estima-
rien fins que el món s’acabés, un bosc de Tordera que, 
quan se n’anava el sol, era perfecte per fer confidèn-

cies. Recorda sota quin arbre de fulles escadusseres van recol-
zar-se per estar sols. Era un lloc privilegiat, arropat pels pins i 
les alzines, però amb prou distància entre les copes per poder 
veure el cel.  Recorda que, malgrat fer fred, ells no en tenien 
gens. Que van portar màrfegues i sacs. Que van fer foc. Que es 
van escalfar una sopa de sobre i un cafè per estar ben desperts. 
Que van passar la nit comptant estrelles, imaginant-se figures 
si les unien amb línies imaginàries. En Saïd es feia l’interes-
sant i fingia saber-ne molt d’astronomia per impressionar-la. 
Ella es feia la sorpresa amb cada constel·lació inventada. 

―Allò d’allà és el cinturó d’Orió ―senyala el noi amb segu-
retat

―Quina, aquella?

―No. Aquelles d’allà. Acosta’t ―diu mentre li passa el braç 
per l’espatlla. Si poses el cap just on tinc el meu ho podràs 
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veure millor ―fa enganxant-se-li a l’orella.

―I qui era Orió?

―Era un gegant de la mitologia grega. Es veu que li agradava 
caçar. Allò, aquells grups d’estrelles d’allà,  són els gossos que 
l’acompanyen per atrapar les preses. Tenen noms en llatí, ara 
no els recordo. Però si que sé que  aquestes tres estrelles del 
mig són el cinturó que et dic, ho veus? Una dos i tres.

―I per què portava cinturó?

―Devia ser un paio alt com en Pau Gasol, un jugador de bàs-
quet abans que s’inventés el bàsquet. No devia trobar roba de 
la seva mida, pobre. Devia comprar-la d’aquestes de talles 
grans, grans. D’aquestes que els que les porten, sembla que 
s’hagin posat un llençol o unes estovalles de la iaia. Pobre! Li 
devien caure els pantalons mentre caçava les llebres! I d’aquí 
el cinturó. El cinturó d’Orió. Si hi penses bé, té la seva lògica.

―La Lucia se’l va mirar fixament durant una fracció de se-
gon. Després, va riure tan escandalosament que va espantar els 
ocells que dormien prop seu.

―De què rius?

―De tu! Que m’encanta que t’inventis aquestes històries per 
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fer-me riure!

―No me les invento! Que ho he llegit! Llegeixo llibres, jo. 
Llibres gruixuts! 

Quan en Saïd es feia l’ofès, la Lucia no podia estar-se’n de fer-
li moxaines. Li va fer un petó a la galta, sense avisar.

―No t’enfadis, home! Era per riure! Estic passant-m’ho tan 
bé... Tant de bo aquesta nit durés per sempre! Tant de bo tu i jo 
estiguéssim així per sempre...

―Així, com?

―Junts, vora el foc, mirant estrelles, estimant-nos.

―Estimant-nos?

―Per sempre!

Ella es va arraulir al seu costat, acaronant-li els foscos rínxols. 
Llavors va passar els dits tendrament pel tronc de l’arbre on es-
taven recolzats. L’escorça era aspra i tova a la vegada, de bon 
solcar amb la navalla suïssa. Per això van triar aquell arbre i 
no un altre per escriure-hi el seu desig. El missatge era simple: 
“Junts per sempre en aquest bosc”. 
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Va passar la nit tan fugaç com la caiguda d’una estrella. Va 
passar la nit i van recollir les coses a l’alba. Tot, menys l’am-
polla de vi que havien obert per celebrar els seus divuit. Van 
apagar el foc i van creure no deixar-hi cap brasa.

***

La nit següent, ja no hi havia enamorats al bosc. Passarien anys 
abans que ningú pogués jurar-se l’amor i el temps d’una vida, 
tal i com la Lucia i en Saïd ho havien fet en aquell lloc. I és 
que un incendi les causes del qual encara ningú ha endevinat, 
va cremar-ho tot. Va començar al migdia, quan el sol era a les 
12 i va acabar a les 9 del vespre, quan els bombers van aconse-
guir controlar-lo. Aquella nit, la nit després de l’incendi, es va 
fer un silenci que mai s’havia fet en aquell bosc. Els grills no 
cantaven, els mussols no xisclaven. L’olor de socarrim, la del 
bosc recent cremat, es ficava nas endins, fins els pulmons, fins 
el centre de l’ànima. Costava respirar i l’aire era tan espès, tan 
opac, que ni tan sols deixava veure les estrelles. Qui les comp-
taria, ara? Les soques dels arbres cremats, encara semblaven 
més negres enmig de la nit sinistra. Les soques dels arbres fu-
mejaven com un cigar abandonat en un cendrer. Es desfeien en 
un milió de bocins negres, desgranant-se fins el no res.

L’incendi havia estat molt ràpid i els animals havien tingut 
feines a poder fugir corrents per sobreviure. La majoria va 
aturar-se prop d’una bonica masia blanca, on hi havia bassa 
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d’aigua. Necessitaven beure, descansar, pensar en el que havia 
passat. El conill, el porc senglar, el xot, la geneta, la guineu, 
l’eriçó i, fins i tot, el rat-penat. Tots estaven capcots, fent rot-
llana entorn de l’aigua, callats i desconcertats per aquell mal-
son de flames i fum. On anirien ara? On trobarien una altre 
lloc per viure? On alimentarien les seves famílies? Ho havien 
perdut tot d’un dia per l’altre. El món, per ells, s’havia acabat.  

―Es veia a venir! –va dir la guitlla. Massa homes al bosc! 
Massa anar i venir. Ells vénen aquí perquè aquí ningú els veu. 
I si ningú els veu, ningú els jutja... Aquí poden fer el que els 
dona la gana! Segur que això és culpa seva!

No parlava pas per parlar, l’enfurismada bèstia. Ja fa temps 
que en un racó del seu bosc la brutícia s’hi havia acumulat. 
Els animals havien observat alguns humans amb un compor-
taments una mica estranys.  Cada divendres al matí, per exem-
ple, una furgoneta blanca s’endinsava a poc a poc per un camí 
ple d’arbustos. En una petita clariana, amagada entre alzines 
i pins, un home gros i talós i un altre de petit i nerviós obrien 
les portes del darrera de la furgoneta, buidaven les deixalles 
que hi portaven i tot seguit marxaven, aquest cop a molta més 
velocitat de la que havien fet servir durant el trajecte de l’ana-
da. Primer van ser només unes rajoles trencades. Però després 
s’hi van anar afegint objectes d’allò més diversos: Cobertes 
de pneumàtic, un tassa de wàter, una nevera vella, runa, una 
bicicleta rovellada sense rodes, testos de plàstic, un televisor 
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de tub, una ombrel·la atrotinada, un matalàs i, fins i tot, uns 
volums d’enciclopèdia. Tot de coses que ja no els devien fer 
servei i que pensaven que allà quedarien amagades per la fu-
llaraca i la molsa. Pensaven potser que desapareixerien per art 
de màgia, si les abandonaven lluny de la seva vista. 

―Es veia a venir: massa homes al bosc! –van dir tots alhora.

―Jo he vist qui ha estat i no ha estat pas cap home! Va dir el 
senglar conciliador. Una ampolla de vidre, ha estat. Això que 
fan servir per portar el que volen beure. Una ampolla trencada. 
Just quan els sol estava més amunt del cel, els raigs intensos 
tocaven un petit fragment de vidre amb més força que mai. En 
un moment maleït, tots els raigs de sol n’han fet en un de sol, 
tant lluminós que encegava! Però jo he pogut veure com pas-
sava a través del vidre d’aquella ampolla verda, com la llum 
el travessava i es projectava damunt l’herba seca. Llavors ha 
començat a fumejar i ha aparegut un minúscula flama que s’ha 
fet gran de cop, quan el vent l’ha animat a créixer. No hi he po-
gut fer res, us ho juro! Han vingut uns homes després, vestits 
del color vermell i han començat a escampar aigua. Però les 
flames eren gegantines, aleshores. Hi han pogut fer poca cosa 
en un primer moment. Després, no em digueu com s’ho han 
fet, però ho han aconseguit.

―Què han aconseguit? Què! Deixar-nos un bosc que fumeja?- 
diu l’irritada guitlla.
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―Ha estat culpa dels homes! No, pitjor: ha estat culpa teva! 
Que no has fet res quan la flama era petita! Culpa teva, porc!

 Una cridòria d’animals enfurismats pujava de to al voltant 
de la bassa. De sobte, l’aparició d’un personatge inesperat va 
irrompre insòlita reunió. Era el Gamarús, fent espetegar les 
ales al bell mig del cercle d’animals. Portava una branca verda 
al bec. Tothom se’l va mirar astorat.  

―Calleu tots i escolteu-me! Sabeu que és això? – Va preguntar 
el Gamarús, movent el cap de dreta esquerra i mirant a tots i 
cadascun dels animals amb els seus grans ulls de mussol. És 
una branqueta d’alzina surera. En aquest bosc hi ha una colla 
d’alzines sureres: Tot i que ara sembla que han quedat totes 
mortes, no ho estan pas! 

―Com? Jo les he vist cremar! Igual que tots els altres! –va dir 
la llebre.

―I tant que han cremat ―va dir el gamarús―però l’alzina té 
un secret: El suro! El suro del tronc és una mena de cuirassa 
que li serveix per protegir-se ni més ni menys que del foc. 
D’aquí pocs dies les alzines tronaran a brotar, ja ho veureu. No 
està tot perdut! No perdeu l’esperança!

―Esperança? No puc alimentar-me d’esperança, jo!– va ex-
clamar el conill. I els arbustos i les herbes que menjo?
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―I els meus pins, va dir l’esquirol?

―La majoria de pins no han sobreviscut... ―contesta el 
Gamarús. La fúria del foc ha fet que les seves pinyes esclates-
sin com autèntiques bombes. Malauradament, això ha contri-
buït a propagar encara més l’incendi. D’altra banda, les pinyes 
han pogut repartir pinyons per tot arreu. Sabràs que els pin-
yons són les llavors que donaran nous pins! I pels arbustos no 
pateixis, conill. És veritat que molts d’ells han quedat ben cre-
mats. Però com que les seves arrels han sobreviscut tornaran a 
rebrotar amb força després de la primera pluja. Costarà molt de 
temps, però aquest bosc se’n sortirà! És molt més fort del que 
ens pensem. Us ho dic jo que tinc molts anys i he vist cremar i 
reviure molts boscos.

Els animals ja no miraven a terra. Es miraven els uns als altres 
plens d’optimisme i complicitat. L’eriçó va fer una passa en-
davant i va exclamar:

―Sí! El bosc es recuperarà! N’estic segur! Però molt més ràpid 
del que tothom es pensa perquè l’ajudarem! A part de buscar 
menjar per nosaltres, cada nit dedicarem una hora a treballar 
perquè sigui possible. Buscarem glans de roures i alzines i 
també llavors de freixe. N’hi ha d’haver que no s’han cremat. 
Els anirem enterrant arreu i farem que aquest bosc es recuperi 
molt més ràpid del previst. Tornarem a recuperar casa nostra!
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―I ens hi pixarem i cagarem a sobre perquè tinguin un bon 
adob! – va afegir el porc senglar. 

La riallada va ser unànime. Tota la rotllana d’animals estava 
exaltada. Saltaven, roncaven, grunyien i rebufaven formant 
una gatzara indescriptible.

*** 

Diuen que fa temps, prop de Mas Ritort, un noi i una noia van 
escriure el seu nom en un arbre. Van desitjar tan fort estimar-se 
per sempre que aquelles lletres es van gravar amb foc a l’àni-
ma de l’arbre. El dia següent, hi va haver un incendi terrible 
que va cremar tot el bosc. No va quedar-ne res, excepte aquell 
arbre que semblava haver-se calcinat, com tota la resta. Un 
mussol que sobrevolava la fumejant catàstrofe, va veure brillar 
alguna cosa enmig de la negror i el sutge. S’hi va acostar pru-
dentment, apartant amb les ales l’aire irrespirable. De prop va 
veure que la llumeta que palpitava provenia d’una alzina. Va 
picar-la amb el bec, desclovellant parcialment l’escorça. Unes 
lletres guspirejants van aparèixer sota el suro i el mussol, l’ani-
mal més savi del bosc, va llegir-hi una inscripció. “Junts per 
sempre en aquest bosc”, hi deia. Va pensar que era un missatge 
directe per ell, un senyal que tenia prou força per convèncer 
la resta d’animals que havien de treballar plegats per acomplir 
la voluntat de l’arbre.  Així, les bèsties que inicialment havien 
fugit per salvar-se de les flames i que maleïen els homes per 
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la seva desgràcia, van deixar de lamentar-se. Van tornar-hi en 
plena nit, carregats d’una energia inimaginable, una voluntat 
de ferro que va fer renéixer de les cendres el que semblava 
impossible. Expliquen que aquell bosc va regenerar-se a partir 
de l’endemà mateix gràcies a la feina de tots. Expliquen que 
en tan sols set dies va tornar a ser lloc esplèndid que havia 
estat. Diuen també que mai més ningú s’ha atrevit a abando-
nar-hi res, que tothom qui el trepitja té ganes de vetllar-lo i que 
l’esperit d’aquells animals s’encomana com un badall, com un 
somriure.
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Escolta-ho en el vent

No sabem si hi ha mestres que ensenyen a escoltar el vent, de 
la mateixa manera que n’hi ha que ensenyen a sumar, a llegir 
o a escriure. Però, si n’hi hagués, segur que voldrien venir al 
Mas Ritort i escoltar aquesta llegenda que va sorgir al cor de la 
pineda. Perquè és aquí, a la pineda, on el vent s’atura a reposar 
i amb la música us assenyala que ja heu arribat.

Però, on heu arribat exactament?

Escolteu atentament la llegenda i potser ho descobrireu.
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4. El racó del vent
Josep Llorens
Il·lustracions: Lourdes

Sovint, és en els llocs més remots, en els racons apartats 
de la mirada de les dones i els homes – sempre atrafegats 
en coses importants–, on hi ha prou espai per la màgia 

i la poesia, on els vents del món corren lliures, més enllà dels 
reglaments i els posats seriosos que els humans ens imposem. 
Indrets on encara queda un bri d’infància o d’ingenuïtat, on 
encara és permès somiar, on, com diu la cançó, podem esten-
dre les ales per saber qui som. Reconeixereu aquests paratges 
perquè, si sou capaços de tancar els ulls i buidar durant uns 
instants la motxilla de pensaments, notareu com la música hi 
passeja i s’hi amaga i hi juga i ho pinta tot de mil colors amb 
grans pinzellades improvisades mentre balla amb el vent, que 
marca el ritme amb cada cop d’aire.

La Jana era filla del Montnegre, i la mare li havia parlat de 
racons com aquests. I l’havia ensenyat a escoltar, a parar bé 
l’orella per delectar-se amb les simfonies que el vent compo-
nia especialment per aquells que sabien tancar els ulls i atu-
rar-se enmig del tràfec de la jornada.

La Jana tenia per costum, quan s’acostava el migdia i la mare 
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començava a parar taula i a enllestir el dinar, sortir a fer una 
volta per recollir un bon ram de flors, que sempre presidia la 
taula. Al Montnegre n’hi havia moltes, de flors. De colors i de 
formes molt variades. La Jana les collia pel seu aspecte però 
la mare, havent dinat, s’entretenia a explicar-li els noms de 
cadascuna. Alguns noms la feien riure, com el Cap d’ase. I 
cada vegada que en trobava, el primer que feia en entrar per la 
porta de casa era cridar a la mare per dir-li: “mare, avui també 
posarem un burro a taula!”, i totes dues es feien un bon fart de 
riure mentre posaven aigua al gerro i ordenaven el ram. Collia 
herbes de Sant Joan, orquídies, xicoires, flors d’un arbust que 
la mare en deia aloc, la sarriassa, una planta de boletes verme-
lles i verdes, ginestes o el guixó, una flor lila amb una cresta 
vermella al damunt. No hi havia dubte, el guixó era la flor 
preferida de la Jana. Quan en trobava, sabia que tindria un bon 
dia.

Era llavors, mentre es perdia per camins i corriols tot buscant 
les flors de l’hora de dinar, quan la Jana s’aturava en algun 
racó que li semblava especialment bonic, s’estirava a terra, de 
cara al cel i tancava els ulls... I escoltava, cercant la música del 
vent. No sempre ho aconseguia. La mare ja li havia explicat 
que no era senzill. El vent no cantava sempre. Ni sempre ho 
feia al mateix lloc. Ni a la mateixa hora.

Però amb l’experiència la Jana va descobrir que sí que hi havia 
un lloc on el vent es feia música sovint. Tot i que era conscient 
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que per arribar-hi s’hi havia de desviar expressament, ho feia 
de gust perquè, encara que el vent emmudís, aquell racó tenia 
una vista privilegiada, una vall on el Montnegre i el Montseny 
es donaven la mà, un balcó des d’on podia somiar amb un món 
infinit que algun dia podria recórrer. Des d’aquell balcó havia 
dibuixat el seu futur i l’havia esborrat i tornat a dibuixar mil 
vegades. Des d’aquell balcó s’havia imaginat com seria la per-
sona amb qui es casaria i passaria la resta de la seva vida. Des 
d’aquell racó havia decidit com seria la casa on viurien. Des 
d’aquell racó s’havia imaginat les seves filles jugant a l’era de 
la masia –perquè la Jana només tindria filles, per pentinar-les i 
vestir-les de princesetes–i el molí de vent que haurien construït 
amb tot l’esforç i la il·lusió del món amb el seu enamorat.

Aquell era el seu racó, el racó del vent, de la música del vent, 
el racó des don el vent li xiuxiuejava secrets a l’orella que 
sempre quedaven entre ella i el vent. Des d’aquell racó, i amb 
l’ajuda del vent, el seu món anava prenent forma poc a poc.

La primera vegada que el pare li va acompanyar, li va explicar 
que d’aquell lloc se’n deia el Rocatell. Li va semblar un nom 
estrany però bonic alhora. Mai no havia sentit ningú parlar-ne, 
a banda del pare i de la mare, i això encara el feia més especial. 
S’havia convertit en la guardiana d’un secret familiar que es 
conservaria de generació en generació.

Un dia, a casa, mentre la mare sorgia uns pantalons del pare, 
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la Jana es va asseure a terra i, mirant-se la mare fixament, va 
sospirar. La mare li va preguntar que què li passava. I la Jana, 
que esperava que la mare li fes aquella pregunta, es va desfer 
en un riu de pensaments continguts que necessitaven fer-se pa-
raula. Li va explicar el que la mare ja sabia, que, a vegades, 
quan sortia a collir les flors de l’hora de dinar, s’esbiaixava  per 
arribar al Rocatell i provar d’escoltar el vent. Que a vegades 
en sentia la música i d’altres, no. Però el que la mare no sabia 
és que, alguns dies, quan tancava els ulls, el vent li parlava o 
ella ho somiava o que no sabia ben bé què passava però tenia la 
sensació que el vent li xiuxiuejava a l’orella i amb les paraules 
del vent se li feia present el futur. Veia com seria el seu futur. 
O com li agradaria que fos. No sabia exactament què volien 
dir aquelles paraules que es convertien en imatges. Però d’al-
guna manera sentia que aquelles paraules del vent quedaven 
esculpides dins seu i no li marxaven de cap manera, com si 
aquell futur ja comencés a formar part del seu present. Havia 
sentit o havia vist que algun dia marxaria amb el seu enamorat 
a recórrer les muntanyes, seguint el vent, fins que trobessin un 
altre racó màgic com el Rocatell, on el vent també cantés, i 
allà, ella i el seu enamorat construirien una masia i un molí de 
vent i tindrien moltes filles que jugarien a l’era i collirien les 
flors de l’hora de dinar i s’hi sentirien a gust i segures i mai no 
haurien de patir pels perills de la vida perquè el vent i aquell 
racó màgic les cuidarien fins que fossin prou grans per fer el 
seu propi camí.
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La mare l’escoltava, mentre continuava sorgint els pantalons 
del pare. Quan la Jana va callar i es mirava la mare esperant 
una resposta, un gest, les mans de la mare es van aturar i es va 
mantenir uns segons en silenci, encara amb la vista posada als 
pantalons. Després va aixecar els ulls i li va somriure. Havia 
entès que la Jana començava a fer-se gran i que allò era el prin-
cipi d’un comiat més o menys proper i, alhora, l’inici d’una 
vida nova per la seva filla, d’una vida pròpia, com ella l’havia 
tinguda. I li va dir: “el vent i el cor m’han portat fins aquí i 
sóc feliç i, evidentment, vull que tu també ho siguis. Només 
vull que tinguis en compte tres coses: fes cas al vent si el cor 
hi està d’acord –sabràs que, sigui el que sigui, és el correcte–, 
no perdis mai l’amor per les coses petites i, finalment, lluita i 
esforça’t amb totes les conseqüències per aconseguir allò que 
t’has proposat i creus que és correcte”.

La Jana es va aixecar i va abraçar la mare amb tota l’ànima.

En aquell moment van sentir un “ja sóc aquí!”, que venia de 
fora. Era en Blai, el fill del lleter, que, com cada dia portava 
la llet puntualment i amb un somriure a la boca. A la Jana se li 
il·luminaven els ulls quan sentia aquella veu, i sortia corrents 
a rebre’l. Normalment només s’intercanviaven unes poques 
paraules i uns somriures juganers. Però aquell dia la Jana li va 
demanar que necessitava parlar amb ell i que, si li semblava 
bé, el passaria a buscar per la granja aquella mateixa tarda. 
En Blai va acceptar, nerviós i feliç. La mare, que havia mig 
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escoltat i mig intuït la conversa, va fer un gest d’aprovació a 
la Jana quan aquesta va girar cua cap a casa amb la llet que en 
Blai havia portat.

La impaciència no va fer córrer més el temps però, finalment, 
la tarda va arribar. La Jana es va endur en Blai al seu racó, al 
Rocatell. Estava decidida a explicar-li tot. La música del vent, 
el futur que havia imaginat al seu costat, la masia, el molí, les 
nenes més felices del món... I ho va fer. I en Blai va haver de 
pair tanta informació. Estaven enamorats però mai s’ho ha-
vien dit, ni tan sols s’havien agafat la mà. En Blai es mirava el 
Montseny imponent, segur, protector. De sobte, es va girar cap 
a la Jana, li va agafar les dues mans i li va enclastar un petó als 
llavis. Van tancar els ulls i en silenci van escoltar el vent, que 
semblava celebrar-ho amb una música intensa i alegra.

Després d’aquell petó, tot es va accelerar. Poc temps després la 
Jana s’acomiadava de la mare i el pare. I el vent se’ls va endur.

Van caminar i caminar perseguint el vent. En alguns moments 
semblava que corria decidit cap a una direcció concreta. En 
d’altres semblava absolutament perdut i tenien la sensació que 
donaven voltes cap enlloc. Si no es van descomptar, van ca-
minar uns divuit dies, a vegades per camins, a vegades endin-
sant-se en el bosc més impenetrable. Pel camí van recórrer uns 
quants pobles: Sant Celoni, Gualba, Breda, Arbúcies, Santa 
Coloma, van arribar a Maçanet, passant pels Estanys de Sils, i 
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de Maçanet a Hostalric, abans de fer cap al destí que el vent els 
tenia preparat. Pel camí van plorar i cridar de ràbia, van caure i 
es van aixecar, es van esgarrapar la pell, van aguantar la pluja, 
el sol implacable, les nits fredes, l’aigua glaçada de La Tordera 
que el vent els havia fet creuar dues vegades, el cos masegat i 
adolorit... Però no van defallir i ara eren més forts, sabien que 
es tenien l’un a l’altre passés el que passés, que aquell amor 
era infranquejable, infinit. El vent els havia proposat una prova 
duríssima, però l’havien superat.

Ara eren on volien ser, on el vent els havia conduït. A Tordera. 

Més enllà del poble, a la riba nord del riu, hi ha una plana 
meravellosa que s’enfila a poc a poc. Just quan la plana deixa 
de ser-ho i es comença a enfilar es torna un bosc de pins. I és 
aquí, a la pineda, on el vent s’atura a reposar i amb la música 
assenyala que ja han arribat. 

La Jana i en Blai es miren esgotats i satisfets. Saben que el 
somni de construir un futur plegats, per ells i pels que vindran, 
un racó on la màgia es capbussi en l’ànima de tots els qui el 
trepitgin, és més a prop. De la pineda estant, miren al voltant. 
A la plana s’hi imaginen camps de conreu. I a la part alta, per 
damunt de la pineda, la masia i el molí de vent. Tenen feina. 
Però abans han de descansar. Arrecerats a la pineda, s’estiren 
i, abraçats, dormen a cor què vols.
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Dos dies després es desperten amb les forces renovades. I 
comencen molts mesos de feina per aixecar la casa dels seus 
somnis. Els diumenges baixen a mercat i, allà, coneixen altres 
pagesos que els ajuden i els ofereixen menjar, mentre els seus 
camps encara no donen fruits. Són molts mesos treballant de 
sol a sol, molts mesos dormint a terra, només arrecerats per la 
pineda, molts mesos apostant cada gota de suor al futur.

La casa anava prenent forma i això els va animar. I poc temps 
després la tenien enllestida. Però faltava el molí de vent que 
els proporcionaria l’aigua i, sobretot, faria més forta la presèn-
cia del vent, el seu còmplice. I es van prometre que fins que 
el molí no volés al ritme del vent, tocant al cel, no entrarien a 
viure a la casa.

I el molí es va enlairar i el vent va fer volar les seves ales i va 
tocar el cel.

La Jana i en Blai van córrer a buscar les quatre coses que els 
quedaven a la pineda. Volien, ara sí, instal·lar-se a la masia. 
Abans de fer cap a casa, es van mirar i es van abraçar. El somni 
era realitat. Però, justament en aquell instant, el vent va can-
viar i dos llamps van caure com dues llances. El primer va fer 
caure el molí. I el segon va caure al cor de la Jana i en Blai, 
abraçats per sempre.

Diuen que allà on va caure el segon llamp és on avui hi ha dos 
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pins, encara abraçats, que donen la benvinguda a la masia on 
mai van arribar a viure la Jana i en Blai, però que, finalment, 
acull a joves princeses envoltades d’un entorn màgic, tal com 
els enamorats havien somiat.

Fins avui, ningú ha tornat a aixecar el molí de vent. Potser, 
algun dia, algú ho farà i aconseguirà acomplir del tot el somni 
de la Jana i en Blai. Això només el temps i el vent ho diran.
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De la pineda a la sureda

Quan entreu a la sureda, si tanqueu els ulls i afineu l’oïda, amb 
una mica de sort podreu sentir les veus dels peladors de suro 
que, fa molts i molts anys, es passaven tot l’estiu pelant l’es-
corça d’aquests arbres. La seva feina era dura i sacrificada. 
Però, de tant en tant, també tenien alguna petita sorpresa que, 
en alguns casos, els podia canviar la vida. O això, almenys, és 
el que ens expliquen en aquesta llegenda.
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5. La capsa dels secrets
Dolors Garcia i Cornellà
Il·lustracions: Francesc

Fa molts i molts anys, tants com tres-cents, en Prudenci 
Llunell era pelador de suro i, per tant, un home de bosc. 
Els estius pelava els troncs de les alzines sureres de sol 

a sol, tots els dies de la setmana. I la resta de l’any feia carbó, 
tallava llenya o recollia resina. Es pot dir que mai no es movia 
del bosc, ja que el bosc li donava tot el que necessitava per 
viure.

En Prudenci encara era jove, no passava dels trenta anys. I 
des dels dotze que treballava al bosc. Vivia amb els seus pa-
res i tres germanes més petites en una barraca a l’entrada de 
Tordera, al costat del riu. Molts xicots com ell, a la seva edat, 
ja havien marxat de casa, s’havien casat i tenien una colla de 
fills, però en Prudenci encara no havia trobat la noia adequada. 
No tenia cap pressa. Des de petit havia dit que s’hi miraria 
molt, amb qui es casava, i que no volia córrer.

En aquella època, no era estrany que els pares busquessin el 
marit o la muller més adequada per als seus fills. A en Prudenci, 
els seus pares li havien proposat tres o quatre noies per ca-
sar-se, totes del poble, bones minyones, treballadores i força 
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ben plantades. Però el noi, tot i agrair els esforços dels seus 
progenitors per buscar-li un matrimoni convenient, les havia 
rebutjat.

—Ja arribarà, ja arribarà —deia sempre, sense presses, mentre 
aplegava les eines que necessitava per anar-se’n al bosc a fer 
feina.

—Poc que el casarem mai, el noi —deien els pares, amoïnats, 
mentre miraven el fill que s’encaminava cap a la sureda del 
mas Ritort, on els propers mesos hauria de pelar els troncs de 
les sureres.

Aquell estiu feia una calor inusual. El sol cremava més que 
mai, les plantes estaven totes resseques, pel riu amb prou fei-
nes baixava aigua i els animals romanien amagats a les poques 
ombres que trobaven. La sureda on treballava en Prudenci 
semblava un forn. El noi suava de valent mentre feia anar la 
destral pel tronc dels arbres, separant l’escorça i apilonant les 
planxes de suro a terra. No bufava ni un bri de vent i l’aire era 
calent i enganxós.

En Prudenci va deixar la destral un moment i es va passar la 
mà pel front. Va mirar el sol i va pensar que l’escalfor que des-
prenia ja era ben malaguanyada. Si pogués, la guardaria per a 
l’hivern, aquesta maleïda calor, i així no ens pelaríem de fred! 
rumiava. Però de seguida va tornar a la feina. No tenia temps 
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per perdre si volia tenir les soques pelades a finals d’estiu.

Fins feia uns pocs anys, la sureda es pelava només de tant en 
tant. El suro extret de l’arbre servia per fer flotadors per a al-
guns aparells de pesca, ruscos per a les abelles, soles de sabata 
i algun material de construcció. Però de cop, a França, un mon-
jo anomenat Dom Pierre Perignon va tenir la feliç ocurrència 
de tapar les ampolles del vi efervescent de la Xampagne amb 
taps fets d’aquest material elàstic, impermeable i adaptable a 
l’ampolla. Des d’aleshores, totes els grans productors de vins 
l’havien imitat i la demanda de taps d’aquest material havia 
augmentat extraordinàriament. En Prudenci va rebre l’en-
càrrec de pelar cada estiu les sureres del mas Ritort, com es 
pelaven les sureres de tota la conca del Mediterrani. Però no 
pas totes, perquè n’havia de deixar per als propers anys. Les 
sureres triguen vint-i-cinc anys per poder ser pelades per pri-
mer cop. I, després, cada deu ja tornen a fer suro. Si pelava tota 
la sureda, estaria molt de temps sense poder-ho tornar a fer. Per 
això s’havien de dosificar. 

El noi ja tenia una bona pila de planxes de suro apilonades per 
tot el bosc quan va decidir parar un moment i menjar alguna 
cosa. Va buscar la surera més espessa de totes, la que feia més 
ombra, i es va seure a terra. La mare li havia posat al sarró unes 
llesques de pa i un bon tros de llonganissa, un parell de pomes 
i una bóta de vi. Va menjar amb gust i amb molta gana i, en 
acabat, es va estirar per fer uns minuts de migdiada. El seu cap 
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va anar a reposar sobre una pedra, però a en Prudenci no li feia 
el pes, era massa alta. Aleshores, la va apartar i, en fer-ho, va 
quedar enormement sorprès. Sota la pedra plana, talment com 
si fos la tapa d’una tomba, hi havia una altra pedra, més petita 
que la primera, i a sota d’aquesta una altra, i després una altra. 
I així fins a cinc. En Prudenci les va anar apartant totes i, quan 
ja no n’hi havia més, va aparèixer una capseta de llauna, molt 
ben posada en un forat folrat per unes quantes pedres més. Era 
un amagatall perfecte per al que fos que contingués aquella 
petita capsa de llauna!

La capseta tenia una tapa, també de llauna, però no estava tan-
cada per cap pany. En Prudenci la va obrir amb cura. Aquella 
capsa, no pas més grossa que el palmell de la seva mà, no po-
dia pas amagar res gaire voluminós. Què seria?

El noi va trobar-hi una arracada, una de sola, allargada com 
una petita arengada, amb una pedra blava al mig i tot de dimi-
nuts brillants al voltant. Era molt bonica, de les anomenades 
arracades catalanes, i en Prudenci va pensar que, ben netejada, 
deuria brillar i tot. Potser era d’or, o de plata, i qui sap quants 
diners n’obtindria si se la venia. A més de l’arracada, a la cap-
seta hi havia un floc de cabells del color de les ametlles torra-
des lligat amb una cinta blava. I, a sota de tot, un paper amb 
unes quantes paraules escrites. 

Aleshores, a en Prudenci li va saber més greu que mai no saber 
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llegir. En aquella època no tothom en sabia. Molts pocs nens 
aprenien a llegir i a escriure a les poques escoles de les ciutats. 
I, als pobles, gairebé cap. Només els fills de les famílies més 
riques que els volien encaminar cap a estudis de medicina, de 
l’advocacia o eclesiàstics. 

En Prudenci ho va tornar a endreçar tot a la capsa, però en 
lloc de deixar-la al forat on l’havia trobat se la va guardar a la 
butxaca dels pantalons. 

Llavors va tornar a la feina i va pelar uns quants troncs més 
fins que es va començar a fer fosc. De tant en tant, es posava 
la mà a la butxaca per sentir que encara hi havia aquell petit 
tresor que havia trobat ben bé de casualitat.

A la nit, quan va arribar a casa, va amagar la capsa entre els 
dos matalassos del seu llit. I allà la va deixar tot l’estiu, sense 
obrir-la més ni ensenyar-la a ningú.

Quan va acabar la feina a la sureda i abans que l’amo del mas 
el cridés per anar a fer llenya, va tenir un dia de festa. De bon 
matí, va agafar la capsa i se’n va anar a veure mossèn Joan, el 
vicari de la parròquia, una de les poques persones del poble 
que sabia llegir i escriure.

—Mossèn, què posa aquí? —li va preguntar, mostrant-li l’es-
crit que havia trobat a la capsa, juntament amb el floc de cabells 
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i l’arracada.

—I per què ho vols saber? —li va respondre el capellà, que en-
cara no havia vist la capsa ni la resta d’objectes que contenia.

—Coses meves —va contestar en Prudenci, sense ganes de 
donar més explicacions.

Només faltaria que el capellà li ordenés tornar la capsa al lloc 
on l’havia trobat!

—I d’on ha sortit? —insistia mossèn Joan.

—De per allà baix.

—De per allà baix? De quin lloc de per allà baix? —volia sa-
ber el capellà.

—No ho sé... Per allà...

—Del bosc?

—Podria ser.

—I l’arracada?

En Prudenci va obrir els ulls com unes taronges. Com ho podia 
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saber, el mossèn, que a la capsa també hi havia una arracada?

—Quina arracada? —va preguntar, amb la veu falsament in-
nocent.

—La que diu aquí.

—Però, què hi diu, home de Déu? —s’impacientava el noi.

Aleshores el capellà va llegir:

—“He amagat l’arracada en les entranyes de la terra, perquè 
així només un valent la pugui trobar. Mai no em casaré amb 
l’home que m’han triat els pares. Jo tinc dotze anys i ell ja ha 
passat dels quaranta. Potser seré pobra tota la vida, sí, si no 
em caso amb qui ells volen. Perquè diuen que em deixaran 
sense l’herència, si no ho faig. Però jo només em casaré amb 
qui trobi la meva arracada i la porti al costat de l’altra, que jo 
conservaré fins el dia de la meva mort”.

Estava datat, però no pas signat. L’arracada, l’escrit, el floc 
de cabells i la capsa havien estat vuit anys guardats sota terra. 
Aquella noia, ara, en devia tenir vint. Però qui era? En Prudenci 
donava voltes i més voltes al que havia llegit el mossèn. I el 
mossèn, després de llegir allò, s’havia quedat sense paraules.

—Mala peça al teler —va remugar, després d’una estona—. 
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Malament si una noia no respecta la voluntat dels pares. 
Malament, malament.

—Qui deu ser? —rumiava en Prudenci en veu alta—. Qui deu 
ser aquesta noia que m’espera en algun lloc?

—Ui, somies molt, tu —li va engaltar el mossèn—. A hores 
d’ara potser està casada i ja és mare d’unes quantes criatures.

—No m’ho crec!

—Doncs vés-t’ho creient. Als dotze anys, les nenes tenen 
molts pardalets al cap. Es va fer gran i es va adonar que el que 
li proposaven els pares era el que més li convenia. I aquí s’ha 
acabat la història. Treu-te-la del cap. Serà molt millor per tu, 
Prudenci. Creu-me. 

En Prudenci va agafar l’escrit i es va encaminar cap a la porta 
de l’església, tot pensatiu.

—És una noia de bona família —li va dir el capellà, un mo-
ment abans que el noi sortís.

—Com ho sabeu?

—Perquè sap escriure. I potser és filla única. O només té ger-
manes.
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—Per què?

—Si tingués un germà, els pares haurien volgut que fos el noi 
qui aprengués a llegir i a escriure, i no pas ella —va respondre 
el capellà, molt segur del que deia—. M’ensenyes l’arracada?

En Prudenci va dubtar un moment, però al capdavall la va treu-
re de la capseta i la va mostrar al mossèn.

—Aquesta arracada l’he vist portar a la senyora Elisenda 
Puiggermanal. No en tinc cap dubte.

—Però fa mil anys que és morta! —va exclamar en Prudenci, 
contrariat, recordant una dona molt gran, que es va morir quan 
ell era petit.

La recordava perquè era la mestressa de la casa més gran i més 
ben parada de tot el poble, can Puiggermanal, els amos de la 
majoria de terres de Tordera fins a Hostalric.

—Quan es va morir, devia deixar aquesta joia a la seva néta, 
l’Agnès Rocamora de can Puiggermanal —va fer el capellà, 
convençut—. Filla única del fill de la senyora Elisenda i de la 
seva muller.

Tot lligava! Però en Prudenci no es veia amb cor d’anar fins 
a can Puiggermanal, preguntar per l’Agnès i dir-li que havia 
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trobat la seva arracada al cor de la sureda. Segur que no el 
deixarien passar ni del portal! Sabia qui era l’Agnès, la noia 
més bonica de tota la contrada, amb els cabells del color de 
les ametlles torrades, com el floc que hi havia dins de la capsa. 
L’havia vist de lluny alguna dia a l’església, o passejant amb 
la seva donzella vora el riu. Segur que ell, fill d’una de les 
famílies més humils del poble, no hi tenia res a fer. Ni amb 
arracada ni sense.

El mossèn va veure com en Prudenci s’allunyava amb el cap 
cot i la capseta a les mans. Però no el va aturar ni li va dir res 
més. Si havia de passar alguna cosa, era el noi qui ho havia de 
decidir. No pas ell. Ell ja havia fet prou llegint-li l’escrit.

Va arribar l’hivern, tan rigorós com l’estiu. Si a l’estiu la calor 
havia estat infernal, aquell hivern va ser dels més gèlids que es 
recordaven. El riu es va glaçar. No hi havia animals per anar 
a caçar. I a casa d’en Prudenci es va passar fred i gana. El noi 
només pensava encara en l’escalfor del sol durant l’estiu i en 
com ho podria fer per guardar-la per a l’hivern. El seu cap 
donava voltes i més voltes. Sabia que hi havia d’haver alguna 
solució, però no estava preparat per trobar-la. I encara haurien 
de passar molts anys perquè a algú se li acudís emmagatzemar 
d’alguna manera l’escalfor del sol i aprofitar-la per escalfar 
l’aigua i les cases. 

En Prudenci va passar l’hivern tallant llenya per als senyors 
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del mas Ritort. I un dia de principis de març, quan el sol ja 
escalfava amb més força i es començaven a veure els primers 
brots verds als boscos, el noi va tenir una sorpresa molt gran.

De tant en tant, com qui no vol, passejava prop de la surera on 
havia trobat la capsa dels secrets. Duia l’arracada a la butxaca, 
com un talismà, i de tant en tant la treia i la mirava llargament. 
Ja feia temps que havia desistit d’anar a explicar-ho a l’Agnès, 
però encara hi pensava. I vet aquí que aquell dia la va veure 
al peu de l’arbre, remenant les pedres planes que en Prudenci 
havia tornat a posar després de treure’n la capsa. Es va acostar 
a poc a poc i va veure que la noia, en no trobar la capsa, s’havia 
quedat molt compungida.

—Us passa alguna cosa? —va preguntar el noi, tímidament, 
quan va ser al seu costat.

La noia es va girar espantada, i amb un dit es va eixugar una 
llàgrima que li baixava per la galta.

—No res, no res —va dir, ràpidament.

Realment, l’Agnès era molt bonica. A en Prudenci li va recor-
dar una fada del bosc que recordava dels contes que la mare li 
explicava quan era petit. I es veia d’una hora lluny que estava 
decebuda.
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—Potser buscàveu alguna cosa que heu perdut —va insinuar 
en Prudenci, sense saber gaire bé per on tirar.

—Jo no he perdut mai res! —va replicar la noia, recobrant la 
serenitat.

—Ni una arracada com aquesta? —li va preguntar en Prudenci, 
traient-se de la butxaca la joia de brillantets.

L’Agnès va fer un crit i es va posar la mà al cor.

—És la meva arracada, l’arracada que em va deixar l’àvia 
Elisenda! —va exclamar.

—I jo la vaig trobar —va somriure en Prudenci.

Ara li havien passat totes les pors. Trobar-la sola al mig de la 
sureda era molt diferent que picar a la porta de casa seva i ex-
posar-se a que no el deixessin entrar.

—I també vaig trobar un escrit on dèieu que, qui la trobés, es 
casaria amb vos —va afegir, valent i emocionat.

—I així serà —va somriure la noia, a qui ja li començava a 
agradar aquell noi tan fort, tan ben plantat i tan sensible.

I al capdavall es van casar, perquè els pares de la noia van 
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entendre que, si no ho feia amb en Prudenci, no ho faria amb 
ningú. I ells volien tenir néts. I ja ho crec que en van tenir! Una 
bona colla. En Prudenci ja no va anar a pelar les soques de les 
sureres mai més, perquè ara ja tenia qui ho fes per ell. I diuen 
que es va passar tota la vida buscant la manera d’emmagatze-
mar l’escalfor del sol per ajudar la gent a no tenir fred durant 
l’hivern. No se’n va sortir pas del tot. Però, unes quantes gene-
racions més tard, un descendent seu que va acabar els estudis 
d’enginyeria, remenant els arxius de can Puiggermanal, va tro-
bar uns dibuixos fets per en Prudenci tres-cents anys abans, o 
més. Eren uns dibuixos molt acurats que s’assemblaven molt a 
les plaques solars que aquest enginyer va fer col•locar a la seva 
finca de Tordera per aprofitar l’escalfor del sol a l’hora d’escal-
far la casa o tenir aigua calenta. En Prudenci ja hi tocava, ja! 
Però li van faltar tres segles!

Per cert: al capdamunt dels molts dibuixos que havia fet en 
Prudenci, sempre hi havia com un ex-libris molt peculiar, una 
arracada amb forma d’arengada amb una pedra allargada al 
mig i tot de brillantets al costat. Com una llàgrima de sol.
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Què s’amaga a les profunditats de les aigües? 

A les aigües de les rieres de la muntanya se sap que hi viuen 
uns éssers màgics i misteriosos, capaços de fer molt de mal 
però, també, moltes coses bones. Al Mas Ritort hi ha una bas-
sa. I, just en aquest lloc, va sorgir una llegenda plena de tram-
pes, de mentides i, finalment, d’amor. 

Estigueu ben atents.
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6. El pou sec
Frederic Mayol Ibáñez
Il·lustracions: Aya El Allam

Poc que m’ho pensava quan vaig anar aquell dia a l’ar-
xiu municipal de Tordera que faria un descobriment tan 
interessant com misteriós. Hi havia anat perquè estava 

fent una mica d’investigació genealògica sobre els meus avan-
tpassats i havia descobert que el rebesavi del rebesavi del meu 
rebesavi, que havia viscut cap allà al segle XVI, havia tingut 
una masia i unes terres a prop de Tordera. No sabia ni el nom 
del mas ni el lloc on es trobava exactament, així que quan li 
vaig exposar a l’arxivera la meva consulta es va desesperar 
una mica: de masos n’hi havia hagut molts per la comarca i 
l’arxiu en conservava documentació i pergamins d’uns quants. 
Sabia, això sí, el cognom del meu avantpassat, cosa que em  
va servir una mica d’ajut per comprovar, si més no, que en els 
pergamins – que per sort estaven transcrits i inventariats – no 
sortia el seu nom. Tampoc en altres bases de dades que va con-
sultar la noia va trobar res, i ja estava a punt de marxar envaït 
per una sensació de fracàs, quan em va dir que m’esperés, que 
hi havia una capsa plena de documents que havia aparegut en 
una masia que s’havia venut recentment i que els nous pro-
pietaris, sense saber què fer d’aquells papers vells, els havien 
donat a l’arxiu i que me la podia deixar perquè hi fes un cop 
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d’ull a veure si hi trobava alguna cosa.

Per desgràcia aquesta documentació està pendent de tracta-
ment. Ja saps, treure les tipologies documentals, establir les 
sèries documentals, classificar-la i fer un inventari encara que 
sigui sumari... Encara no ens hi hem pogut posar i no sabem 
ben bé què hi ha, tot i que sí que els hem netejat i desinfectat – 
va dir l’arxivera amb un to de veu tristoi.

―És clar ―vaig dir sense haver entès ni un borrall. 

Em va convidar a seure en la sala de consulta de l’arxiu mentre 
ella anava al dipòsit a buscar la documentació. Va tornar de 
seguida amb una capsa força voluminosa i em vaig desesperar 
una mica perquè el volum de papers i pergamins que hi havia 
era molt gran: em podria passar dies i dies llegint-los tots per 
intentar trobar un nom concret. Era com buscar una agulla en 
un paller!

Al tercer dia d’anar a l’arxiu vaig treure de dins la capsa uns 
fulls de mida quartilla relligats amb fil de cotó. No tenien res 
a veure amb la recerca dels meus avantpassats, que havia estat 
del tot infructuosa, però els vaig agafar amb interès perquè 
eren totalment diferents dels documents notarials – testaments, 
capbreus, censos i capítols matrimonials – que havia trobat fins 
llavors. Encuriosit, els vaig començar a llegir. Estaven datats a 
Girona l’any 1666, però, segons s’especificava, es tractava de 
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la transcripció d’un pergamí del 1514. Al principi vaig pensar 
que seria un inventari de béns procedents d’una herència per-
què començava així... 

30 d’octubre de l’any del Senyor de 1514. En Julius i en 
Joseph, fills d’en Pere C... i de Maria Catalina T... del mas R..., 
de la parròquia de Tordaria, els va correspondre per herència 
del seu pare en traspassar aquest: el mas R..., amb totes les 
seves pertinences, al fill gran, Julius, i al petit, Josep, la casa 
coneguda com can J..., també amb totes les seves pertinences i 
la part de terra que li correspon.

Seguia una relació exhaustiva del tot el contingut i les terres de 
cada mas, però en acabat, el que continuava era molt diferent 
d’un avorrit llistat: era una història sorprenent!

Els pares d’en Juli i d’en Josep s’havien casat grans, quan ja 
gairebé no tenien esperances de trobar la persona adequada 
amb qui compartir vida i el petit patrimoni de què disposava 
cadascú. Per això van tenir els dos fills amb només un any de 
diferència, i més fills que haurien tingut si el part del petit no 
hagués anat malament i la mare, la Maria Catalina, no hagués 
patit unes fortes hemorràgies que la van portar a reunir-se amb 
Déu. En Pere procurava que als seus fills no els faltés mai res. 
Van créixer feliços ajudant-lo amb les tasques del camp i ju-
gant i aprenent de lletra sempre que el temps els ho permetia. 
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En morir el pare, els nois tot just entraven a l’edat adulta i va 
ser llavors quan van començar els problemes, a causa, sobre-
tot, de l’herència. En Pere havia volgut ser just amb els dos 
fills i es va saltar el costum de deixar les propietats a l’hereu 
per repartir els béns de forma equitativa entre tots dos. Tot i 
que va deixar el mas R..., el més nou i important a en Juli, el 
fill gran. 

En Juli estimava el germà, però pensava que el seu pare havia 
estat injust. Ell era l’hereu, i per tant, havia de ser qui heretés 
totes les terres, les dues cases i el pou. Creia que amb aquesta 
decisió el pare havia debilitat el patrimoni familiar i culpava 
en Josep d’entabanar el pare per aconseguir més herència de 
la que per llei li pertocava. La relació dels dos germans va 
començar a fer-se més tensa cada dia que passava, fins al punt 
que quan es trobaven al pou que compartien les dues cases 
gairebé ni se saludaven. S’ignoraven cordialment. 

Un dia, però, en Juli que, ja havia fet els vint-i-tres anys, va 
decidir que era hora de posar fi a la seva solteria i de trobar una 
bona noia amb qui casar-se. 

En un mas proper, que feia llinda amb les seves terres, hi viva 
una donzella bonica i jove de nom Ermessenda. No era la filla 
natural dels veïns. De fet, entre la gent de la contrada corria 
la història que l’havien trobat abandonada dins d’un cistell de 
vímet al costat del rierol quan encara era un nadó. Van buscar 
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i van donar veus pertot arreu i com que ningú la va reclamar, 
la van adoptar com a filla pròpia. La nena va créixer com qual-
sevol infant, però tenia alguna cosa que la feia especial: potser 
els seus cabells com l’or, els ulls blaus com el mar, la pell 
blanca com la neu o el seu aspecte eteri, ben bé com d’una 
nimfa del riu. 

En Juli, quan la va veure una tarda al bosc collint móres, se’n 
va enamorar de seguida. Va anar a casa de la noia i la va co-
mençar a pretendre. 

En Josep, sense saber les intencions del seu germà, també la va 
veure un dia a prop del rierol i va quedar captivat per la seva 
bellesa. Poc després li va fer saber que volia festejar-hi.

Però quan en Juli va saber que en Josep era el seu rival, va anar 
fet una fúria a trobar-lo i es van discutir molt fort. Les paraules 
van pujar de to, es van fer cada cop més gruixudes i van arribar 
a les mans. En Josep va acabar amb una cella i un llavi partit i 
en Juli amb un ull ben blau.

L’Ermessenda no volia ser la responsable d’una guerra entre 
germans i els va anar a veure per separat per posar-hi pau. 
Però havia fet tard, cap dels dos volia cedir ni un pam en les 
seves pretensions. La relació s’havia trencat definitivament. Es 
va enfadar molt perquè no va haver manera que cap dels dos 
volgués posar-se en la pell del germà, ni apel·lant a l’amor 
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fraternal o al record d’en Pere o de la seva mare. Res. Tot havia 
estat inútil. L’Ermessenda se’n va anar molt disgustada i en 
passar pel costat del pou que compartien les cases va agafar un 
grapat de terra i la va llençar al fons.

L’endemà, com cada matí, en Juli va anar al pou a treure aigua 
per donar de beure el bestiar. Va baixar la galleda amb la co-
rriola i esperava sentir el xipolleig de l’aigua, però la galleda 
baixava i baixava i no hi arribava mai. Llavors va sentir un 
“clonc” i, estranyat, es va abocar a la vora del pou: la galleda 
havia arribat al fons i havia tocat terra. El pou s’havia assecat. 
“O algú l’ha assecat”. Va pensar en el Josep, segur que havia 
estat ell! En aquell moment el va veure sortir de casa seva i el 
va cridar, acusant-lo de ser-ne el responsable.

―És clar que no he estat jo! Per què, si no, vindria amb una 
galleda a buscar aigua? - va exclamar en Josep, tot emprenyat, 
que també duia una galleda a la mà.– Però mira, saps què et 
dic? Que millor! Així ja no haurem de compartir res tu i jo. Au! 
Passi-ho bé!

I així va ser com el mas R... i can J... es van quedar sense pou. 
Però tant un germà com l’altre confiaven a trobar una altra veta 
d’aigua i fer un nou pou exclusiu de cadascú. En Juli va fer 
venir un saurí que va recórrer totes les seves possessions amb 
un pal buscant una deu? que no va aparèixer mai. En Josep va 
voler idear un sistema de molins que fes pujar fins al seu mas 
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l’aigua del rierol que corria muntanya enllà. Però no va tenir 
gens d’èxit, el riu no tenia ni prou aigua ni aquesta prou força  
per fer funcionar les rodes de molí. 

S’havien quedat definitivament sense aigua, ni per beure ells 
ni per al bestiar ni per regar. I si això no fos prou, aquella tar-
dor i aquell hivern van ser especialment secs i no va ploure 
gairebé gens. Els animals tenien set i les plantes no creixien 
prou per alimentar-los. El fantasma de la ruïna i de la fam va 
començar a planar sobre les dues cases.

Un dia, ja entrada la primavera, en Juli va sortir de casa seva i 
va veure que una altra vaca, la més productiva, havia mort de 
set. S’hi va acostar i va acariciar el cap del malaurat animal 
mentre se li feia un nus al coll. S’estimava el seu bestiar i no 
podia permetre que morís de set inútilment. Ja n’hi havia prou! 
Havia de posar remei a aquella situació i, amb pas ferm, se’n 
va anar a casa del seu germà decidit a parlar-hi.

- Sé que tu també ho estàs passant malament amb la falta d’ai-
gua. Que, com a mi, se t’ha mort gairebé tot el bestiar i els 
camps no et donen fruit. Mira, no cal que fem les paus ni que 
siguem amics si no vols, però pel nostre bé i pel bé del pa-
trimoni que ens va llegar el pare, hem de trobar una solució 
i l’hem de trobar entre tots dos. Sols no ens en sortirem – va 
deixar anar d’una correguda quan en Josep va obrir la porta.
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―Tens raó― va dir en Josep.

En Juli es va quedar sorprès que hi estigués d’acord perquè hi 
havia anat convençut que no en trauria res de bo. Però el que 
no sabia era que en Josep havia pres la mateixa decisió aquell 
dia i que, si no havia anat a casa d’en Juli, era perquè aquest se 
li havia avançat.

El primer que van fer va ser intentar recuperar el pou, però 
per algun misteri inexplicable, l’aigua havia desaparegut to-
talment i per molt que van fer el forat més i més fondo, no 
n’apareixia ni una gota. Llavors en Josep va tenir una idea: per 
què no construïen una bassa ben gran que recollís l’aigua de la 
pluja? A en Juli li va semblar que podria funcionar. Només els 
calia buscar el lloc adient i el van trobar dalt d’un petit turó on 
hi havia una esplanada prou gran, perfecta per al seu projecte.

No s’ho van pensar gens ni mica i de seguida van agafar pics 
i pales i van començar a treballar de valent. Només paraven 
per menjar una mica de formatge i llonganissa per dinar i tot 
seguit continuaven picant fins que era massa fosc per veure-hi 
res. Van treballar molt dur i sense descans per fer el forat i im-
permeabilitzant-lo amb molta cura.

Finalment, un mes més tard i després de molt d’esforç en comú, 
havien acabat. Es van mirar satisfets i van encaixar les mans. 
Ja només calia que plogués amb intensitat i el fondal s’omplís 
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de l’apreciada aigua que els salvaria la vida. 

Van mirar al cel: el sol brillava amb intensitat i no hi havia cap 
núvol, cap amenaça de pluja. Potser la feinada, després de tot, 
no serviria de res, però si més no havien aconseguit treballar 
junts com germans i sense barallar-se ni retreure’s res en cap 
moment.

- Josep, he estat un imbècil. Sé que estimaves molt el pare i 
que mai vas fer res perquè canviés el testament i la tradició 
de l’hereu, però em negava a escoltar el meu cor, encegat com 
estava. Et demano que em perdonis. Ets el meu germà petit i 
t’estimo. No et voldria perdre – va confessar en Juli, realment 
penedit per tot el que havia passat.

En Josep va mirar el seu germà amb els ulls negats. Volia dir 
moltes coses, però les paraules no aconseguien obrir-se pas 
per la gola i el va abraçar amb força sense poder contenir les 
llàgrimes. Tots dos van plorar sense aturador i es van alliberar 
de la ràbia, l’odi i la ira que els havia esclavitzat la vida durant 
els darrers mesos. Potser la tasca de construir la bassa havia 
estat un fracàs i mai no s’ompliria, potser mai més tindrien 
aigua en les seves finques i seria la seva ruïna, però res d’allò 
els importava ara que tornaven a ser una família, ara s’havien 
retrobat com a germans.

Abraçats i amb el cap enfonsat en l’espatlla de l’altre, cap dels 
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dos no es va adonar que a prop hi havia l’Ermessenda obser-
vant-los amb un somriure misteriós als llavis. Estava contenta 
que per fi en Juli i en Josep haguessin posat seny i deixat enre-
re les seves diferències. Li havia costat aconseguir-ho. Ella no 
era de les nimfes a qui els agrada crear malestar entre la gent, 
al contrari, el que més la satisfeia era que les persones fossin 
felices. Per això va portar els germans a una situació límit as-
secant-los el pou, però havia arribat l’hora de posar-hi remei: 
es va mullar la mà amb la humitat de la rosada del matí que 
amarava les fulles dels arbres i va llençar les petites gotes cap 
al cel mentre xiuxiuejava unes paraules en un idioma desco-
negut i oblidat pels homes. Immediatament es van començar 
a formar uns núvols grisos, densos i espessos que van tapar 
completament el cel. 

A la llunyania es va sentir un tro i del cel va baixar una gros-
sa gota d’aigua que va caure entre els dos germans. Aquests, 
sorpresos perquè no s’havien adonat del canvi del temps, van 
aixecar el cap al cel al mateix moment que començava un fort 
ruixat. Rient de felicitat, van obrir els braços i van deixar que 
l’aigua els mullés completament mentre miraven com la bassa 
s’omplia lentament, sense aturador. Llavors en Juli va veure 
una ombra que els vigilava amagada rere un arbre, 

―Mira, Josep, l’Ermessenda!― va exclamar saludant-la amb 
alegria.
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La noia els va tornar la salutació i en Juli, seguit d’en Josep, 
va córrer cap el bosc per anar a trobar-la, però quan van arri-
bar no hi era. La van buscar pels voltants sense èxit. Era molt 
estrany que hagués desaparegut d’aquella manera tan ràpida i 
misteriosa. Els hauria agradat poder explicar-li que tornaven 
a ser uns germans ben avinguts. No van pensar-hi més i van 
tornar al costat de la bassa. En aquell moment va passar una 
cosa extraordinària: davant seu, de dins de la poca aigua que 
ja s’hi s’havia acumulat, va treure el cap una petita tortuga. 
L’animaló, d’uns rars ulls blaus, va estar una estona obser-
vant-los ben quiet i finalment, abans d’enfonsar-se de nou a la 
bassa, va semblar que els somreia.

Els nois es van mirar desconcertats. No tenien cap motiu racio-
nal per creure-ho, però sabien que aquell petit animal era ella, 
l’Ermessenda, i que havia estat la responsable que tornessin a 
estimar-se com a bons germans.

Potser tot això només és la narració d’una llegenda i no va pas-
sar de debò, però és ben cert que les llegendes estan basades 
en la veritat... 
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Quan el temps encara no es comptava

I quan els calendaris encara no s’havien inventat, un dia, el 
sol va decidir que no es llevaria. El que va passar després ho 
sabreu aquí, al mas, just davant de la façana. 

Per què aquí i no al galliner, a les quadres, a la cuina o a l’hort?

Doncs ara ho descobrireu.
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7. A ritme de sol
Quim Haro
Il·lustracions: Xènia

Quan el temps encara no es comptava, i els calendaris 
no eren més que un projecte al cap d’algú que encara 
havia de néixer, vés per on que, un matí de cru hivern, 

el Sol va prendre la dràstica decisió de no llevar-se. Se n’havia 
cansat. Feia massa temps que era testimoni silenciós de com 
l’Home comptava els estels o mirava emocionat la lluna, però 
ell, astre poderós, ni li prestava atenció.

Pensava:

―Aquest Home està tan acostumat a la meva presència que ni 
s’adona que hi sóc, és del tot insensible. Dibuixa amb la seva 
imaginació les constel·lacions, inventa llegendes per a cada 
dibuix i, fins i tot, lliga el futur de la seva espècie a la presèn-
cia d’unes i d’altres en el moment del seu naixement. Que si 
Àries, que si Escorpit, que si Taure, que si Lleó. I a mi, que em 
té cada dia, ni em mira!

Estava realment capficat i no parava de donar-li voltes a la idea 
que l’Home no li feia prou cas:
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- I a la Lluna, ja veus quins afalacs que li fa! Total, només surt 
uns dies de cada vint-i-vuit, i no sempre completa, i ja l’ha pres 
com a mesura del seu temps. I com se la mira! I com la vigila! 
Que si cal plantar amb lluna plena, que si no, que és millor 
amb lluna nova; que si és millor collir, esporgar, segar o batre 
amb creixent o amb minvant; que si un any té dotze llunes, que 
si la lluna d’estiu, que si la lluna d’hivern. Però si ni tan sols fa 
llum! Si l’únic que fa és reflectir el meu rostre!

Realment es sentia molt ofès. Tota una vida viatjant de llevant 
a ponent, un dia sí i un altre també, i l’Home no el tenia gens 
en compte; s’havia acostumat tant a la seva presència que ni 
advertia l’esforç que li suposava. Va ser així que, sense avisar 
de la seva rebel·lia, el Sol va dir prou i aquell precís matí no 
es va llevar. 

Però l’hivern té els dies molt curts i, sovint, els núvols i les 
boires encara més els enfosqueixen. És per això que l’Home 
va començar la seva jornada envoltat d’obscuritat però amb la 
calma de qui no té massa feina i tot li rutlla. Un cop llevat, i tot 
esmorzant davant la llar de foc encesa, va començar a fixar-se 
en els petits detalls que feien aquell dia tan diferent: 

- Que curiós, ni el gos ha fet cap lladruc, ni el gat cap miol, ni 
el cavall cap renill, el gall resta en silenci i les gallines encara 
no han començat a feinejar pel davant del galliner, resten enfi-
lades als seus pals i no se sent ni un escataineig.
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Havent esmorzat va sortir fins a l’era i va mirar estranyat al 
seu voltant. Ell hagués jurat que el temps de son havia estat 
el mateix de cada dia però la jornada no es llevava, el Sol no 
sortia, tot romania en silenci i al cel només hi havia un color, 
el negre nit. 

Els animals no feien ni un gest, encara dormien, i la natura 
s’havia aturat en el mateix gest en què l’acomiadà ahir al ves-
pre abans d’anar-se’n a dormir. La lluna era un breu somriure 
que començava tot just a créixer, i l’únic escàs moviment que 
es podia percebre era el lleu titil·lar dels estels, tossuts a di-
buixar les formes habituals.

―Escolteu, estels ―va cridar l’Home trencant el silenci de la 
nit- Vosaltres sabeu què caram passa? Us semblarà una bestie-
sa el que diré però... no teniu la sensació que el Sol, avui, ... 
fa tard?

―Vols dir? Si que és estrany! - varen respondre alhora els es-
tels de la constel·lació d’Orió, la més visible de l’hivern - Però 
nosaltres no et podem ajudar gaire, del Sol no en sabem ni un 
borrall; has d’entendre que només sortim a la nit i del dia co-
neixem poques coses. Per què no li preguntes a la Lluna?

L’Home va cercar per la volta del cel fins a distingir, gairebé 
recolzat sobre l’horitzó, el breu somrís de la lluna creixent. 
Aleshores, cridant com ho havia fet abans, s’hi va dirigir.
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―Hola Lluna! Ara mateix no sé si dir-te bon dia o bona nit. Tu 
em podries dir per què avui el sol... fa tard?

―Jo? Pobre de mi! De fet el Sol i jo convivim només un ins-
tant, o a l’albada o al capvespre, i és tan orgullós, seriós i re-
servat, i està sempre tan abstret que vés a saber tu què li passa. 
Ho sento, Home, però no et puc ajudar.

La preocupació de l’Home anava augmentat cada vegada més. 
Mentalment va començar a rumiar en les coses que, sense sol, 
no podria fer i, la veritat, la llista es feia cada vegada més llar-
ga: la natura, amb tot els seus animals i vegetals, ja s’havia 
aturat; li seria impossible desfer-se d’aquella crua fred que ja 
li calava els ossos; i, fins i tot, els núvols deixarien de créixer 
sense un sol que els escalfés, així que ja es podia acomiadar 
també, i per sempre, de la pluja. A sobre, li era impossible 
trobar qui li expliqués què passava, i sense saber què passava 
tampoc podia posar-hi remei.

Gairebé a les palpentes per la densa foscor, va començar a re-
córrer el seu espai més proper: el darrere de la casa, el galliner, 
les quadres de les vaques i del cavall, i la cort dels porcs, però 
res l’inspirava ni raons ni solucions. Va ser en arribar a la bassa 
que va veure al fons de l’aigua una llum molt dèbil, just una 
espurna. Es va estirar sobre l’herba i posant la mà dins l’ai-
gua glaçada, intentà atrapar aquella engruna de llum. Un cop 
la va tenir al palmell, i sense treure-la de l’aigua no fos que 
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desaparegués, li va dir.

―I doncs, què ets?

―Sóc el darrer reflex del Sol d’ahir, tan darrer que ja em que-
den pocs moments. En un obrir i tancar de parpelles hauré des-
aparegut. La veritat és que no sé ni com m’has trobat.

―No ha estat molt difícil, ets l’única llum d’avui. Escolta’m, 
abans no desapareguis, tu que ets del Sol, no saps per què avui 
no surt?

―Jo sí ho sé, però sóc massa petita per respondre’t, és millor 
que parlis amb una llum més forta. Per què no li ho preguntes 
al llum d’oli?

L’Home va ser testimoni de com, poc instants després de pro-
nunciar aquelles paraules, el darrer reflex del Sol d’ahir es fo-
nia entre els seus dits. Aleshores va entrar a corre-cuita dins la 
casa i es va plantar davant del llum d’oli de l’entrada. 

―Escolta llum d’oli, m’envia el darrer reflex del Sol d’ahir. Tu 
em pots explicar, si us plau, per què el Sol no ha sortit avui?

―Jo? Pobre de mi! Sí que ho sé, ho sé! Però sóc una llum mas-
sa petita per un problema tan gran. Crec que hauràs de parlar 
amb una llum més gran que jo. Per què no li preguntes a... la 
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llar de foc?

L’Home va entrar corrents a la cuina, on les flames de la llar de 
foc escampaven tot d’ombres màgiques ballant per les parets, 
i es va plantar al davant.

―Escolta, llar de foc. El darrer reflex del Sol d’ahir m’ha 
adreçat al llum d’oli, i aquest m’adreça a tu. Que em pots dir 
per què el Sol no surt avui?

―Jo sí que ho sé, però sóc una llum massa petita per dir-t’ho. 
Has de parlar amb la part de la casa que més temps comparteix 
amb el Sol.

―I quina és aquesta part?

―Ho sento, tu sol l’has d’endevinar. Apa, pensa ara per no 
haver pensat.

A aquelles alçades de dia o de ... nit, la preocupació de l’Home 
era ja molt i molt gran. Hi havia qui ho sabia, el darrer reflex 
del Sol a la bassa, el llum d’oli i, fins i tot, la llar de foc. Però 
ningú li donava respostes i, per acabar-ho d’enllestir, com si 
fos un joc, encara li proposaven una endevinalla. Però si ell no 
estava per endevinalles!

Va voltar per totes les habitacions i estances de la casa, i no va 
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trobar res que li servís d’inspiració. Va tornar a sortir fora i de 
l’era al darrere, i de l’hort a la cort, però res. Cansat i angoixat 
del tot, es va asseure al pedrís de l’entrada, arraulit dins el seu 
abric, mirant un horitzó de foscor. Va ser aleshores que, només 
recolzar l’esquena a la paret de la façana, va sentir que la fre-
dor de la paret no era completa, com si guardés un polset d’es-
calfor, a penes un pessic, el suficient com per notar-la. Estava 
cercant quina era la part de la casa que passava més temps amb 
el sol i... la tenia just al darrera: era la façana! S’hi va girar 
ràpidament i li va etzibar: 

―Escolta façana, per què no m’ho deies que havia de par-
lar amb tu! Que en fa d’estona que em veus voltar preocupat 
amunt i avall, preguntant a uns i altres i no em dius res de res! 
Ets tu qui més temps passes amb el Sol, per tant, ets tu qui em 
pots donar la resposta a la meva pregunta. Per què el Sol no ha 
sortit avui?

―Què t’havia de dir? Vares ser tu qui em va construir mirant a 
llevant precisament perquè el Sol m’escalfés a l’hivern i, amb 
mi, escalfés la casa. I per l’estiu, ja et vares encarregar tu de 
plantar-hi aquest lledoner que ens protegís amb la seva om-
bra. Dius que cerques respostes doncs jo et donaré respostes. 
Digue’m, Home, a quina lluna som?

―Preguntes evidències, som a la primera lluna de l’any!
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―Molt bé. I quina és la constel·lació que més brilla a l’hivern?

―Torna a ser una evidència. I tant que t’ho puc dir, Orió, el 
caçador; encara que el signe de gener tothom sap que és aquari.

―Caram, quin domini dels estels! Bé, em pots dir ara quantes 
hores tens el Sol escalfant-te la casa, i treballant per tu a l’hort, 
als camps i al bosc durant els dies d’hivern?

―Quantes hores? No... ho sé, no sé quantes hores, perquè em 
fa falta això. El Sol surt al matí i es pon a la tarda, i n’hi ha 
prou.

―Doncs aquesta és la raó, del Sol no en saps res. Saps de la 
Lluna, saps dels estels, però del Sol ni te’n preocupes. El Sol 
està decebut pel poc cas que li fas, per la poca atenció que hi 
poses en tot allò que ell fa per tu, tant que... ni te n’adones. Et 
diré més, si coneguessis més el seu tarannà, segur que podries 
treure’n més profit, la seva energia és incomparable i els estels 
o la Lluna a qui tant cas fas, ni s’hi poden comparar.

L’Home es va quedar molt sorprès, al cap i a la fi (va pensar 
més que dir, no fos que el seu comentari arribés a les orelles 
del sol o dels seus representants més menuts) ben pensat tot és 
un problema de gelosia. Cal que el Sol s’adoni de com és d’im-
portant per mi i pel món, per això, comptaré les seves hores, 
cercaré la seva energia, aprofitaré la seva escalfor i donarem 
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gràcies que existeixi el dia a dia.

I així va ser com l’Home va començar amb petits gestos, com 
l’admiració més sincera de l’albada i del capvespre que han fet 
els poetes des que el món és món; o l’adoració al Sol com a 
deïtat de moltes cultures allunyades de la nostra; o el còmput 
de les hores de Sol amb el gir de la vida de l’Home al voltant 
d’un rellotge habitual a les façanes de les cases més antigues; 
o l’aprofitament gradual, a mesura que els coneixements de 
l’Home creixien, de l’energia de l’astre dominador de la volta 
del cel. 

Perquè, ho heu pensat alguna vegada? De veritat que heu pen-
sat què seria de nosaltres sense la rialla del Sol de cada dia? 
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Per acabar

Fins aquí aquestes llegendes del Mas Ritort, relats a mig camí 
de la realitat i la ficció, amb noms propis, alguns d’inventats, 
d’altres potser no tant, dibuixats en un marc concret, precís, 
bell, màgic. No són les primeres i és de desitjar que no siguin 
les últimes. Cap detall del paisatge, ni que sigui una simple pe-
dra, o un tronc de suro, o una gota d’aigua, es lliura de ser part 
essencial d’una llegenda que potser encara està per escriure, 
però que ja es belluga en les entranyes d’aquesta terra.

Les llegendes, com els costums, com la llengua, com les tra-
dicions, conformen un poble i la gent que hi viu. I, al final, 
tothom se sent convidat a la mateixa taula i nota que com-
parteix els mateixos somnis que els companys: conèixer cada 
pam de la seva terra i estimar-la, conèixer la història dels que 
hi han viscut i no oblidar-la i, sobretot, mantenir viva la llum 
de l’imaginari.

Si coneixeu llegendes d’aquests voltants, d’aquestes que han 
passat de generació a generació, si sabeu d’un lloc on es va 
gestar una d’aquestes llegendes, si voleu compartir aquest pro-
jecte amb nosaltres, us agrairem molt que ens les feu saber.
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Els autors i les autores 

Dolors Garcia i Cornellà (Girona, 1956)

Ecriptora de literatura infantil i juvenil. Té 
més de cinquanta llibres publicats i ha ob-
tingut al voltant de quinze premis literaris. 
Porta prop de trenta anys escrivint, els ma-
teixos que fa que viatja per tot el país visi-
tant escoles i instituts per parlar de llibres 
amb els seus lectors.  

Patrícia Gras Reyner (Tordera, 1977)

És llicenciada en Història i arqueòloga 
frustrada, però es considera a ella mateixa 
una escriptora amateur. Ha guanyat premis 
literaris en poesia i narració i ha participat 
també en diverses publicacions  en la seva 
població natal, Tordera. Li encanta viatjar 
i conèixer món i li agradaria llegir i escriu-
re molt més del que ho fa, i això que treba-
lla ben a prop dels llibres des de ja fa uns 
quants anys, a la Biblioteca de Tordera.
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Mar Bosch Oliveras (Girona, 1981)

Nascuda a Girona el maig de 1981, és lli-
cenciada en Filosofia i especialitzada en 
Periodisme Cultural a la Universitat de 
Girona. Debuta amb Bedlam (darrere les 
hores càlides), guanyadora del XXXII pre-
mi Just M. Casero de novel·la curta. 

Josep Llorens Muñoz (Tordera, 1980)

Professor de literatura, especialitzat en 
literatura contemporània. Ha treballat i 
col·laborat amb diversos instituts i uni-
versitats, tant des de la docència com des 
de la recerca i la investigació. Al mateix 
temps, és regidor de cultura del seu poble, 
Tordera.
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Frederic Mayol Ibàñez 
(Barcelona, 1966)

Va néixer a Barcelona tot i que fa una pila 
d’anys que viu i treballa a Salt (Gironès) 
on, en l’actualitat, és l’arxiver munici-
pal. Envoltat de llibres i documents antics 
deixa volar la seva imaginació. És autor 
de tres novel·les juvenils. També ha escrit 
novel·les per adults com El mundo en una 
botella i d’altres sota pseudònim. Ha parti-
cipat en projectes a diverses mans i col·la-
bora en publicacions locals.

Quim Haro (Tordera, 1959)

De formació en Magisteri (Girona 1981) i 
Hispàniques (UNED 1999); fa de mestre 
a l’escola Brianxa de Tordera ja fa més de 
32 anys. Ha publicat novel·la infantil, per 
a adults i poesia; fins i tot haescrit teatre 
per a joves.  Fa 10 anys que recorre moltes 
escoles de Catalunya parlant als nens i ne-
nes dels seus llibres i personatges.
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