
 Anit he somniat que tornava a la possessió de Ca s’Hereu. Tot estava 

intacte. Com abans. Un vent de xaloc escampava la boirina tendra de la 

matinada. A la casa, malgrat tenir els finestrals oberts, no pareixia haver-hi 

ningú. Ni a la clastra, ni al porxo emparrat vora l’entrada no es bategava res, 

com si tot romangués en l’ensopiment d’un migdia d’estiu. En lloc d’entrar, he 

seguit, guiat per un designi inexplicable, el caminoi pedregós envoltat de 

garriga aspra que arriba fins a la mar. Sentia el carrisqueig monòton, uniforme, 

dels grills brunzint des del pinar que hi ha rere la finca. I també la confusa 

remor de les aus i el gemec esquifit del vent. Era com un soroll compacte que, 

a cops, semblava un batec fondo, apressat, que provenia de l’interior de la 

terra. En el somni ho he vist tot com aquell dia: davant, la mar estesa i 

tranquil·la com un animal adormit, i la platja, un arc tensat d’arena colrada 

cenyit per un estol de pins contorsionats com a signes d’interrogació; darrere, a 

la nostra esquena, els turons clapejats de vegetació que pujaven els uns sobre 

els altres, en plecs indecisos, fins arrecerar-se a l’ombra de les muntanyes 

grises de la serra.  

 Quan m’he despertat m’amoïnava una sensació d’angoixa, com si una 

pedra feixuga m’oprimís el pit i gairebé no pogués respirar. Ja som vel l i fins i 

tot alenar em costa, però aquesta sensació d’asfíxia momentània no es deu, 

ben cert ho sé, a la fatiga dels meus pobres pulmons, sinó a haver tornat a 

aquest lloc imprecís entre Son Caliu i Sa Costera que tant vaig estimar. I dic 

imprecís perquè ahir no vaig saber encaixar cap dels records del paisatge que 

retenia la meva memòria en aquest caòtic desgavell de cotxes, carrers i edificis. 

Els homes han clos l’ànima de la terra. L’han enfonsada sota les construccions. 

No és tan sols que res no en quedi de l’esplendorosa bellesa d’abans, tampoc 



no hi ha l’alè, la força, la vida que exhalava en escreix la terra com el corn de 

l’abundància. No la vaig poder reconèixer. Mentre deambulava pels llocs on 

corria i jugava de nin, vaig comprovar que ja no en queda res del que jo 

estimava: tot està esbutzat i destruït. Han escorxat la terra. L’han despullada 

escapçant els arbres i la vegetació i li han arrabassat les entranyes per farcir-la 

de ciment i asfalt. Aclaparat per tanta destrucció, cap imatge del passat no es 

definia, no prenia forma; tan sols un fotograma obscur, negre, que donava pas 

a aquest ferest mosaic d’edificis que s’acaramullen com a nínxols. Hotels, 

torres, xalets, apartaments, tot empeltat sobre aquesta costa que temps enrere 

fou verge i indòmita. Sentia l’olor dels pins, del fonoll marí, del rostoll i la 

garriga, com si encara hi fossin, però no podia fixar cap de les imatges que 

després, en el somni, he vist tan clares. Era com si el record fos eixut, erm, 

incapaç de recuperar aquell món que havien sepultat per construir-hi a sobre 

l’impúdic i barroer escenari que es mostrava als meus ulls. 

 -Et passa res? 

 -No, no pateixis. Em trob bé. Cada dia em costa un poc més respirar, 

però ja m’hi he acostumat. 

 -Vols que telefoni al metge? 

 -No. Em fugirà tot d’una; ja ho veuràs. 

 Vaig néixer l’any del cop d’estat de Primo de Rivera. Ara tenc setanta-sis 

anys. Els vaig fer el 15 de maig, dia de Sant Isidre. Malgrat sentir-me un home 

vell, conserv, gràcies a Déu, les facultats mentals íntegres, i encara que les 

forces i l’energia són migrades i les xacres cada cop més ostentoses, la veritat 

és que físicament suport amb certa fermesa l’erosió implacable del temps. 

Tothom diu, fins i tot el meu metge, que per l’edat que tenc estic molt bé, que 



tenc bona salut. I l’únic que prec a Déu és trobar-me així fins a l’hora de la 

mort, que em pugui valer per mi mateix i, sobretot, que no perdi el cap. Voldria 

no haver de ser una nosa per a ningú, i menys encara per a la meva dona o per 

als meus fills.  

 -Et trobes millor? 

 -Sí, molt millor. 

Com a primer fill del matrimoni, em posaren el nom del meu padrí patern, 

Francesc Xavier. Els anys de la meva infància foren durs i difícils, sobretot en 

esclatar la Guerra Civil. Però no és de la fam i la misèria que patírem per 

aquells temps que vull parlar. La meva història comença quan tenia desset 

anys, un cop acabat tan inútil genocidi, i estudiava a Ciutat com intern en el 

Seminari. Un matí d’hivern un frare amb la cara envermellida de fred, em féu 

sortir de classe i em va dir, lacònicament, que mon pare era mort i que havia de 

tornar a Ca s’Hereu per a l’enterrament. Després, ja a casa, vaig saber que 

havia emmalaltit d’unes febres tercianes i que s’havia anat consumint fins a 

morir entre convulsions i gemecs. 

El marquès d’Estança, l’anterior propietari de la possessió i darrer 

esqueix d’una estirp nobiliària que es remuntava a la Reconquesta, l’havia 

venuda feia molts d’anys. Els nous senyors, plebeus però rics, havien engegat 

l’administrador perquè no se’n refiaven, però consentiren a mantenir tots els 

pagesos i jornalers que hi vivien i hi treballaven. Per tant, malgrat el baratament 

de senyors, mon pare va ser, fins a la seva mort, garriguer d’aquelles terres. 

  En el sepeli, per molt irreverent que paregui, vaig perdre el fil del que 

deia Don Cosme quan vaig topar amb l’esguard d’una al·lota tan bella que en 

aquell moment, influït per l’ambient religiós d’on provenia, em semblà una 



Puríssima. Tenia els cabells rossos, arrissats, que li arribaven a mitja esquena, 

el front ample, els ulls d’ametlla i uns llavis carnosos, vermells. Duia un vestit 

negre, de dol, que permetia intuir un cos de formes tan suaus com fermes. El 

seu aspecte em semblava familiar, però no sabia qui era. Vaig procurar, per 

pudor, que no s’adonàs de les meves mirades furtives, i tanmateix no vaig 

poder evitar sotjar-la durant tota l’oració fúnebre. Amb l’adoctrinament i els 

tòpics que havia rebut en la meva educació dels darrers anys, no em semblava 

gens correcta aquella actitud, però malgrat els esforços que feia per 

concentrar-me en les paraules del capellà, ella atreia la meva mirada com si 

tengués un imant. Després vaig saber que es deia Joana i era filla de l’amo de 

Son Torrelló. La recordava com una al·lota menuda i esquifida, a la qual havia 

estirat molts de cops les trunyelles quan era nina. 

  -Ets molt lletja. 

  -I tu un ase. 

  -No et casaràs mai si ets tan rebeca. 

  -Mira qui xerra. 

  Com més hi cavil·lava, més empegueït em sentia de tan grosser 

comportament. Malgrat que, a hores d’ara, em semblaven fets tan allunyats que 

tenia la sensació que no els havia protagonitzat jo, ella devia tenir ben fresc a la 

memòria aquell rosari d’humiliacions. O això em pensava. 

  La mort del meu pare fou un petit trasbals. Quan era nin l’admirava i 

escoltava tot el que deia amb devoció, però aquest sentiment s’havia atenuat. 

En els darrers cinc anys, des que havia entrat a estudiar al Seminari, gairebé 

no havia tengut relació amb ell, i això féu que la seva pèrdua no em provocàs 

un dolor profund ni un esbucament intern, sinó tan sols una lleu sensació de 



buit. Ha estat després, amb els anys, que he tornat a enyorar-lo. És com si la 

conjura del temps ens proporcionàs la perspectiva necessària per valorar 

adequadament la importància de les persones i de les coses. 

Tres dies després d’haver-lo enterrat, la festivitat de Sant Vicenç, que 

era el patró de la parròquia, en sortir de missa vaig quedar encisat en veure 

l’esclat de neu dels ametllers en flor i el verd clar, humit, dels conreus que 

envoltaven l’església. Vaig flairar l’olor fresca del camp, tan diferent d’aquella 

olor closa i estantissa que feia la ciutat, i em vaig sentir ple de vida. Ma mare i 

jo ens encaminàrem cap a casa seguits de les rialles i els jocs dels meus 

germans petits. Com que des de la mort del pare, ella no havia obert boca, vaig 

trobar oportú parlar sobre el que calia fer. 

  -Mumare, hauria de començar a fer el bolic. 

  -Em sembla Francesc que no podràs tornar a Palma. 

  -Per què? 

  -Ara que ha mort ton pare, et necessitam aquí. 

  -I els bessons? 

  -Ja fan feina, però només tenen onze anys. Són molt petits per dur un 

jornal a casa. 

  -Com vós digueu, mumare.  

  Em sabia greu, ara que ja només em quedava aquell darrer curs per 

acabar els estudis, no poder concloure’ls, però no podia replicar res. Tenia raó: 

necessitàvem un cap de família i els meus dos germans encara eren massa 

petits per surar tot sols. Així que no em va quedar altra opció que acceptar per 

correcta la decisió que ella havia pres. D’alta banda, la idea de quedar a Ca 



s’Hereu em seduïa. La ciutat no era per a mi. Feia cinc anys que hi estudiava i 

els trobava els més grisos i fats de la meva existència. 

  Vaig anar a veure l’administrador. Aquell que havien posat els senyors 

després d’acusar l’anterior -que mai no va ocultar ni la seva fidelitat al marquès 

d’Estança ni un evident menyspreu cap als nous propietaris- d’haver-se quedat 

amb part de les rendes. Era un ciutadà arrogant i primmirat que duia mostatxins 

i fumava cigarrets amb broquet. El senyor l’havia triat per a aquell càrrec 

perquè era un bon comptable, però no en sabia res del camp. Em va fer 

esperar una hora i mitja dret davant la porta del seu despatx abans 

d’atendre’m, i m’arruixà en menys de dos minuts. Quan vaig començar a 

explicar-li la complicada situació familiar en la qual ens trobàvem després de la 

mort de mon pare, em va interrompre amb un gest de mans i em va dir que no 

els feia falta cap garriguer perquè la guàrdia civil ja vetllava prou bé les seves 

terres -ho va dir així, com si fossin de la seva propietat. 

-Faré qualsevol cosa -vaig aclarir. 

I ell em mirà amb els seus ulls grisos, inexpressius, com de peix mort, i 

em digué: 

-Bé, en aquest cas, potser sí que et podré donar feina. Fa un parell de 

dies l’amo de Son Torrelló em va dir que necessitava un roter. 

A mi tant em feia una cosa com l’altra, així que vaig acceptar. 

  Curiosament, aquell fou el primer i el darrer cop que vaig veure 

l’administrador fins ahir. Ara viu en els afores del poble, en una caseta feta de 

maons que en el passat havia servit per guardar el blat i les eines. L’han 

reformada, amb austeritat i poc gust, per tal de fer-la habitable. Va amb una 

cadira de rodes i té alzheimer. El cuida una neboda fadrina. Ja no té el gest 



arrogant ni fuma cigarrets amb broquet, només mostra una mirada 

esmaperduda, el gest hieràtic, i un somriure immutable de beneit. El vaig anar a 

veure per l’assumpte que, després de tants d’anys, m’ha fet tornar, però sembla 

que no va entendre res del que li vaig demanar. Ni tan sols la importància que 

per a mi tenia aclarir què va passar. No vaig poder desvetllar cap dels dubtes 

que em rosegaven per dedins. Per sort la neboda, malgrat no poder donar-me 

les fites netes d’allò que volia saber, em proporcionà dues adreces. En 

acomiadar-me, vaig observar detingudament aquell home i em féu llàstima. A 

pesar de ser un presumptuós, ningú no es mereix arribar a la vellesa tan inútil i 

desemparat. 

  Com que era tard i fosquejava, vaig pensar d’anar a un hotel per 

continuar avui de bon matí la meva recerca. Després de rumiar-ho una bona 

estona, vaig comprendre que amb l’esfereïment que m’havia colpit en 

contemplar el desordre urbanístic alçat sobre el paisatge del meu record, seria 

com una traïció al passat, com un ultratge al poc que encara romania intacte en 

la meva memòria, i a pesar que el camí fins a Artà és molt llarg i ja no estic per 

conduir tants de quilòmetres, vaig decidir tornar a casa. 

 


