
Torno a les antigues fotografi es. La nena de la llaçada negra al cap encara 
m’atrau per la seva mirada quieta, transparent, com la de les criatures que ho 
esperen tot de la vida, amb el punt de timidesa de qui no gosa demanar res.
Devia tenir vuit anys el dia que la mare la va mudar ben mudada, totes dues van 
agafar el tren cap a Barcelona i van passar per un estudi fotogràfi c de la Ram-
bla. Ja era costum que, de tant en tant, la gent de pagès es vestís amb la millor 
roba i es fes retratar com els senyors de debò, en un decorat diferent al de cada 
dia. Millor una certa solemnitat, amb butaques nobles, cortinatges i, segons el 
nivell, escultures neoclàssiques.
En aquest cas, l’escenografi a és discreta, de classe mitjana. Una catifa amb 
arabescos i una cadira amb respatller de reixeta, just perquè la nena, dreta al 
darrere, hi repengi les mans, mentre es permet l’única coqueteria de la compo-
sició: mantenir la cama esquerra en posició endarrerida, tocant la catifa només 
amb la punta de la sabata de xarol. La resta és pura sobrietat, perquè avui l’han 
vestida com si anés de dol. Amb els mitjons fi ns a sota genoll, la faldilla prisada 
i una jaqueta rematada amb galons, tot en negre. Tan sols la medalla que du 
penjada al coll, amb una cadena llarga, trenca l’austeritat. La gràcia del genoll 
doblegat i els bracets prims accentuen el que realment importa: la innocència 
de qui encara no ha trencat cap plat i ens observa amb una candidesa commo-
vedora. O és que se sent massa disfressada amb l’enorme llaç que li han plantat 
damunt el cap?
 A la foto de dos anys després, del curs 1925-26, la veiem asseguda 
al pupitre de l’Escuela Nacional de Niñas, perquè el fotògraf hi passa cada 
hivern per retratar totes les alumnes, l’una rere l’altra i després en grup. Aquí 
la instrucció és més simple: asseure’s bé, agafar el llibre amb convicció i mirar 
fi xament a la càmera. La noia compleix, tal com s’espera, amb una jaqueta 
d’hivern de quadres, més aviat espartana, i l’expressió directa. No hi trobem el 
somriure tendre, just la mirada serena de qui està ben disposada a seguir el rol 
que se li assigni a la vida.
No era època de grans reportatges. Pocs retrats i ben fets, sempre amb la volun-
tat de posar-s’hi bé. Com als divuit anys, amb una il·luminació que li ombreja el 
costat esquerre i li ressalta el rostre immaculat, la mitja cabellera i el tupè negre 
sobre el front, a la moda de la República. Ja es veu una noia de complexió molt 
prima, amb uns ulls foscos i lluents que continuen demanant pas. Una mirada 
franca i unes faccions perfectes que fan que destaqui entre el grup d’amigues. 
Molta vida per endavant, sempre aquell punt d’encongiment, aquella amable 
lassitud que ja no l’abandonarà mai i facilitarà que s’adapti sense sobresalts al 
seu destí de tieta soltera.

Té vint-i-vuit anys quan se li mor el pare i el seu futur queda del tot sentenciat. 
Ha passat una guerra, li ha volat la joventut, sempre de tronc amb les amigues 
que van a costura, els diumenges al cinema i, quan hi ha festa major, al ball. 
Ha tingut alguns balladors, però cap no ha insistit prou per festejar-la. Mai 
no parlarà gaire de quan tenia els germans grans a la guerra i ella era qui els 
escrivia en nom de la família, amb una lletra pulcra i les paraules sensates. Sí 
que esmentarà la primera postguerra, quan prova d’incorporar-se al taller dels 
mantons de seda, seguint la colla d’amigues més llançades. Les altres s’hi que-
den i ella no. Els seus consideren que no li surten a compte les molèsties d’estar 
fora de casa, si té tan bones mans per fer de brodadora. Es pot guanyar la vida 
practicant l’ofi ci pel seu compte, amb una clientela assegurada de tantes noies 
casadores que es preparen l’aixovar. Les futures núvies la van a veure, li duen 
la feina, escullen els brodats, li demanen parer i s’esplaien amb les il·lusions del 
casori. Ella se les escolta i ni en parla, de casar-se, com si no li hagués passat 
mai pel pensament, i tothom la considera tan complidora. 
Cap desfi ci que li alteri la discreció, cap intent de dur una vida més personal. I 
el misteri continua sense aclarir: què té d’especial una noia tan bonica per no 
aspirar al camí de les altres? Per què els seus l’han de sobreprotegir tant? Algun 
problema de constitució? Alguna feblesa psicològica? Ningú no en malparla, 
ni a l’esquena. Sí que és de complexió molt feble, exageradament prima, i força 
delicada pel menjar, però res no explica la renúncia a una existència indepen-
dent. Puja sotmesa a la batuta familiar i, sobretot, al guiatge d’una mare forta i 
austera, que ja sap el que més li convé.
 Ha crescut en una família de pagesos, on tot gira entorn de les feines 
del camp, l’hort i la vinya, a més d’engreixar animals de granja a l’eixida. Ara 
bé, ella està feta per moure’s portes endins, com si fos impensable que s’acosti 
als porcs, als ànecs, als conills o a les gallines. Li toca netejar i endreçar la casa, 
com una minyona disciplinada, en les estones que li deixa lliures el brodat dels 
llençols, les estovalles i els mocadors de les noies joves, l’única feina que la fa 
brillar amb llum pròpia. 
Tot ja és així abans de quedar òrfena de pare, un pagès força primari, amb fama 
de renegar per no res; un home potser brusc, però diuen que amb una certa 
fl aca per la fi lla arribada cinc anys després dels dos nois grans. Almenys ella 
té molt interès per recordar l’afecte de son pare, tan canaller, diu, tan pendent 
d’ella que li ha promès un pis per fer la seva vida. Però aquell pare carregat de 
bones intencions se li mor massa aviat, sense lligar les coses al seu favor. Una 
pulmonia se l’endú en pocs dies, mentre la mare fa mans i mànigues perquè no 
se’n vagi sense testament, ni que sigui amb el notari al llit de mort. 
A un pas d’enviudar, la vetlladora de l’ordre familiar té les prioritats ben mar-
cades: assegurar el futur del fi ll gran, l’hereu que continuarà suportant el ritme 
de pagès. S’ha casat tot just fa dos anys, viu a la casa del costat i té prou feina a 
tirar endavant la nova família. El segon noi ja està ben col·locat, d’abans de la 
guerra, amb una pubilla de terratinents i no cal preocupar-se per ell. 
Tot queda repartit entre els dos fi lls, mentre a la noia se li assignen uns diners 
que cobrarà a la mort de la mare, la usufructuària. Sorprèn que una dona lloca, 
sobreprotectora, no procuri pel futur de la fi lla, la que depèn del seu ofi ci de 
brodadora. Oblit? Deixadesa? Potser més greu: tenir assumit que mai no se 
li independitzarà, que serà el seu apèndix, i totes dues en tindran prou amb 
l’usdefruit.
En algun lloc deu estar escrit que la noia quieta, de mirada serena, només val 
per estar-se a casa, brodar tot el dia, i ocupar-se de la mare. Ja només cal que 
els altres facin el seu curs, que els germans li acabin de donar nebots, i que ella 
s’adapti al rol de tieta, un guió llavors molt més ampli que tenir cura de les 
cries dels altres. Per a tothom, i ben al marge de lligams familiars, ella serà per 
sempre més la Tieta, una variant potser més agraïda que la de quedar-se per 
vestir sants.

Quan jo vaig néixer, ella vorejava els trenta. Vaig ser el darrer dels quatre ne-
bots, l’únic noi, i deien que el preferit, potser perquè em vaig deixar agombo-
lar millor per la seva teranyina d’afectes. Els seus fi ls no eren possessius, tan 
sols traspuaven la sensibilitat i els sentiments que li vessaven per dins. Davant 
d’una mare massa desbordada per la feina, era fàcil recórrer a ella i rendir-se 
als seus jocs innocents, a les carícies i a les passejades. Era com si se li obrís 
l’esperit, tot sabent que s’havia de mesurar perquè no li repetissin la cançó: “El 
mimes massa!” 
Des de fora, podia semblar que em mimava: una dona que no ha tingut ni tin-
drà marit ni fi lls, la tieta melindrosa. Però si mimar vol dir consentir, aviciar, 
aquest no era el seu estil. Ella només deixava afl orar l’alegria, força infantil i 
enjogassada, que duia guardada endins i la traduïa en paraules ensucrades, ex-
clamacions i carícies de cotó fl uix. Res de tolerar capricis i comprar tot el que 
se li demanava. De fet, ho hauria tingut malament per complir, si no li sobraven 
els diners. A tanta distància, continua sent el millor exemple de l’amor que es 
dóna gratuïtament. 

Una postguerra difícil de tancar, mentre la pau no acaba de dur la prosperitat. 
Als meus deu anys, perquè jo pogués estudiar, es va haver de llogar la casa del 
costat i enquibir-nos tots a la pairal. No va ser fàcil conviure sis sota un únic 
sostre, però la sobrietat de l’àvia va llimar molts caires vius i la discreció de la 
tieta va fer com si no existissin. La casa era gran però no sobraven els espais, 
s’havien d’aprofi tar. En l’habitació més àmplia s’hi van aplegar mare i fi lla, 
que hi dormien i hi treballaven en equip: l’una calcava els dibuixos sobre la 
roba, l’altra els brodava. Durant divuit anys aquell va ser el seu santuari, no 
gens hermètic, perquè almenys jo hi anava a estudiar, fer deures i escoltar la 
ràdio. Tot, amb la sintonia silenciosa que va calant endins. Diguem-ne respecte, 
càlida proximitat, una de les formes més efectives d’estimar. 
Els dos llits, el tocador, l’armari, els quadres de sants a les parets, el braser, el 
tricotrac de la màquina, les lletres i les sanefes que creixen sobre la roba, la 
ràdio petita que escup serials, consultoris i discos sol·licitats. L’aliment d’uns 
anys grisos, massa continguts. Aquest va ser el principal escenari de la dona 
quieta, apacible; la que els diumenges al matí anava a missa i a la tarda al ci-
nema amb les amigues solteres. Encara sobta que es vagi avenir a tanta rutina 
sense ensurts, però aquesta va ser la seva pauta de tants anys. Resignació o 
adaptació? Tant se fa.
El seu cos sí que notava el pas del temps i alguna cosa se li va rebel·lar per dins. 
Als quaranta-dos anys, aquelles visites al metge van acabar amb una extirpació 
d’ovaris. No eren coses que es parlessin a taula, com si els petits no les po-
guéssim entendre, però el seu desànim era a la vista, mentre la convalescència 
s’allargava per la difi cultat de recuperar el pes perdut, la seva eterna batalla. 
Se’n va sortir, però sa mare envellia més de pressa. La dona sempre endolada, 
amb el monyo gris i el mocador de cap a l’hivern, s’anava vinclant d’esquena 
fi ns a ser una vella geperuda, cada dia amb més treballs per caminar i pujar 
escales. Tothom li veia a venir l’hora, tement com una fi lla tan emmarada es 
prendria el traspàs. “Ai quan falti la mare! Pobra, no ho aguantarà”. 
L’hora va arribar, allargada, amb complicacions. El cor de vuitanta-vuit anys 
ja no li valia per aixecar-se del llit, l’única esperança era la implantació d’un 
marcapassos. Una temeritat, però la fi lla ho faria tot per estirar-li la vida. 
L’operació va anar bé; la recuperació no. L’àvia moria al cap d’un mes, d’una 
fatiga irredimible. La fi lla la va plorar, amb el sofriment arrelat endins, però no 
es va desmuntar. Als cinquanta-vuit anys va superar el cop, amb una energia 
insospitada, a punt d’una segona encarnació.

Encara tindria trenta-dos anys per demostrar el seu caràcter. No de ferro com el 
de la mare, però sí amb criteri propi, insubornable, alimentat per una viva cu-
riositat envers el món. Ningú no li havia reservat un paper a la funció i s’avenia 
a fer d’espectadora. En tenia prou d’observar i mirar d’entendre.
La vida a la casa gran s’havia girat com un mitjó. Després de defuncions, bodes 
i naixements, només hi quedaven les dues cunyades, diferents com la nit i el 
dia, aprenent a conviure cadascuna des de la seva bombolla. 
Un petit núvol de nebots-néts la convertiren en una segona àvia pausada, amb 
aquella alegria que la feia enjogassar-se amb els menuts, com si els aviciés. 
Encara li quedaven paraules dolces i moixaines.
Mai no perdia el punt, vetllant les seves coses amb pulcritud, vigilant el món 
des de la tele i les revistes. Amb la dèria de les loteries, somiant que si li tocava 
es compraria el pis que no li havia llegat son pare: un lloc propi.
Ja no anava al cinema ni de visites; hi havia prou gent que volia passar l’estona 
amb ella. Hores de companyia sempre plàcida, tocada per un punt d’humor. O 
qui sap si n’hauríem de dir falsa innocència.
Llàstima que el cos se li envellia, cada cop més magre i amb l’esquena doble-
gada. Els ossos de vidre encara van superar un primer trencament de fèmur, 
amb la tristesa callada, persistent, i el cap clar.
La cunyada no va tenir el mateix aguant i va haver de passar pel viacrucis de 
les residències, abans d’apagar-se del tot. La tieta, la més feble de tots, es va 
quedar sola a la casa gran.
El seu fi nal va arribar de sobte, just quan la rutina se li havia animat amb una 
primera besnéta. Un segon fèmur trencat va ser mortal, però encara va resis-
tir l’operació, aferrada a la vida, amb pànic pel salt tan temut. Mai no oblidaré 
aquells ulls espantats abans de rendir-se al son que se la començava a endur.
Noranta anys d’una dona quieta, d’existència anodina, com si no estigués desti-
nada a deixar petjades. Però ella va tancar la casa, tot un cicle, i els que la sobre-
vivim la recordem amb respecte i admiració per la forma de ser i d’estimar els 
seus. En la seva quietud vibrant hi retrobem tots els afectes que li corrien per dins.

                                                                                                    (Setembre de 2017)
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